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GeographiTche en Hiftorifche^

Belchrijvfng der Kufteii

VAN
NOORD-AMERICA.

Alet de Natumijke Biflorie desLandts:

Door den Heer DENYS,
Gouverneur Lieutenant Generaal voor den Koning van
Frankrijk , en Eigenaar van al/e de Landen en Eilan-

den welke gelegen zijn van Cap de Campfeaux af
tot aafi Cap des Kolders.

*' AM S r EKD AMy

ByjAN TEN Hoorn, Boekverkooperover 't Oude
I

Heereii Logement, in de Hiftori-Schryver. A. 1Ö88.
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B L A D - W Y ZE R
Op de Befchrijptng der Kujien en Natmrlijh Hifiorie

NOOR D-A M E R I C A.
A. \ Ardheevin^e in N-Amcrica

XA van weinig gevaar. 154
Arbeid der Wilden, omtrent wat fa-

ken en hoedanig die gefcliied onder
Kinderen itfo. onder 't Manvolk,
171, I7i>i73. 17?» I7<ï- en onder 't

Vrouwvolk. 174, 17^
Arenden. 150. Argietten. 139
Armelijn. 149
Aunay (den Heer d') 34. zyn Fort i j.
zyn fchrikkelijke ongerechtigheid
en wreedheid gepleegt omtrent de
Gemalin en 't volk van den Heer de
laTotir. 14
Authetir ( of Schryver van dit Boek

,

zynde de Hr. Denys, ) zyn weder-
varen met den Heer Ia Borji;nc. 2.

keert na Vrankr. , en komt met een
andre CommiflTie te rug. j. weder-
varen met de Heer de /a Giraudiere

*i. vertrekt fig te S. Pieter aen Cap
Breton, alwaar de Brand al fyn goe-
deren vernield 7. tragt een :(ittende

BaiiXctjnuwvangU op te regten , en
wat rampen hem daar in wedervaré
zyn. 30-31.47. 7.yn woonplaats 34.
door de dood van den Heer R^a:^tlli,

al zyn onderneemingen in 't voet-
zant geraakt. 34, 3 5. Gafiery door
hem, aan den Commandeur de Ra-
zilli, gegeven. 37. zyn /i'oow/M^ tot

Nepegiguit. 7^
o. 13 /4> vanMirligaicI»e,envreemt

'*-' geloof der Wilden wegens
een Eiland in de felVe gelegen. 3 6
- van alle Eilanden.

3 9
- Articotin^uejc/je.49. - der Hette. 74
- Z'Un Ejfligoiichc. 7^

"Bakkpljaauw, wat voor een vifch dit
is» zo als hy gevangen word op de

groote Banli^van Ter-Neuve 9<y,iof.
zyn gulzigheid. 97. wat lieden en
fchcpen uit verfcheidene Provintiera
van Vrankrijk op defe viflTchery uit-
gaan, en hoedanig hare toeruftm^ is

noopende de Groene Bal{l{ctfa.tiiw-

vangfl, 97, 98. cerjle mcv^^der Vif-
fchers, en manier van vijkhen 98,99
loo. naarjligheid der viflchers , ea
voordeden daar uit fpruicende loo.

Sroote Ysfchotfen, koude en armoede
ie de gene ontmoeten die op deze

vangftgaan. loo-ioi
- Rakende de gedroogde Bak^k^eljauw

^'*"JfA hoedanige/i>^cwen/c/>e;)e«
op defe viflchery uitgaan: tocrujling

en verdingen lo^ tot I09. tocrujling

der viffchers loy.AdmiraelJchap on-
der de viflchers, en hoe dat verkre-
gen word iio, iir. huifmg der vif-

fchers: Huifing des Kapiteins: Keu-
ken, en Schavotmaking. 112, 11 j
-Zittende Bakl{elfaauwvangjl, wat
lieden deze viflTchery tot 'er eigen

fchaden ondernomen nebben. 3 o, 47,
114 tot 117. dat, zomenfemet voor-
deel wil doen , men 't land moet
doen bevotkenden deze viffchery ten
voordeel der vijkhen doen dienen.
lI7totlzi. BiikJ{cljaauit>-l>aay. 8l

Banl^vanTerre-Netwe 96, loo, loi.

meenigten van voogelen die 'er op
gevangen worden. 105

Bccrcn,en haareigenfchappen. 14^,
Jagt daar op 1 S 3

,

1 S4. Bieren Rjvier
21. Bevers, gedaante, hoedanighe-
den, naarftigheid, vernuft en andrc
bylonderheden deferbeeilen. 130-
1 3 (J. Jagt op defelve en vanging 179,

180,183,184
C c Boo'
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B L A D - W Y Z E R.

Boomcn, die diep in'c land en in de F. T_^ Lnttam. 113. Vort van den
Boflchcn liar.n , hun cigcnrchappcn A Heer d'Aunay 13. Füiirillon 54
en wat voordeden men kan trekkc Ffaufchc Baay. 17
van de Be/iiic-Bcrke-Etli^c-l'iiJhDcn- G. /^ Aam van Boomv/ortelen.iöi
Ohn-Mafthuiitcii- en Elfchr-ljoovun. vJ Gaftcryat i <;i. Gcboomtcn, 9
140:01143. B/vif/fM der Wilden op Ccneesmecficrt van ingebeelde /iek-

Wat manier dar pefchict 1^7. Brrtnil tens 170,171. Gcfla7jvrreoi.rr''n on-
inde lioiTclien ficbrngt door den BH- der deWilden gedaan op Bruiloftê,

xcaiciiauJerfins. 154. Bruilnftcn 1^3. en uitvaardcn. 1S7. Gcvc^j dac
der \C'ildcn , op wat manier die ge- doodelijk was onder eenige Wilde.
liOudcn worden. 103 67. rulTchen tweeSwaard-vifrclieti

Ihgeloovi^hcdmdcv'^WtXzrt. 191 meteen Walvifch. 116,117
C. £-> Acatiy 139. C<ïwooj-,gevaarlijk Gótjlan. 140. Gromc Ei/and. *ii

V-/ vaaren daar mee. 27. toebe- H. TJ Ande/ der Wilden aen de I lui-vaaren daar mee. 27. toebe- H
reiding, en gebruik. 172-174

Cnp Tviimcntin. tfo. - Fctirchii. 21

Cizr/^ti/^Vjeenrüort van Elanden. 72
Chady 0,1)6. Chcvalicn. 139
Cravam.
D. pv Anicis haven,

' i-^ Dieren,

DocdJIa^, hoe veibreukt.

Docrl>ocrd Ei/and

zen en Schepen derFranficn
194-193. Haven van Cap Nais;rc.

29. - pan S. Anna. ^4. ïkoftdragt
der Wilden , hoedanig onder Vw-

13 S fters, VryersenGctrouden.i67,i<JS

77 lloiitTcWiis. Ziet Boomcn.

144- I?o Ilonijnippen 1 «j i. lliii:(cn der wilden

ï93,i';S en hoeze toebereid worden. icS
80 Hutten der Wilden, maak/el en toe-

Dr<7«<;^ uit Mafthout-boomcn. 143 bereiding i(ïi. i:/?//pf/;y4''«derwil-

Dronlicnfchap in Brandewijn, de wil- den, voorbereidinge , fluitingen en
tien zeer genegen daar toe: gevech- Bruiloften. 102-104. trappen van
ten en andre kwaden daar ui: ont- maagfchap : en oorzake van die te

ftaande. 192-19^. 197,198 verbreeken. 104, i6<j

Dijli_QnIitiifin^, vcrnuftiglijk door J. 'T Aar^ctijden in Nieüw-Vrankr.,
de Bevers geftigt. ii2--ii6 J hoedanig wegens de Leaie,Zo-
K in Ikpocrnii^S. Eiland vnn Cap mer, Herfll en Winter. 15:3

tl Breton 51. -vanMa^dalena. ^a^t der Wilden , hoedanig op E/<ï»-

70. -vanS.fan.yi. -van goeder 'Jf»?, 177—1S2. op Betrrx 179-183.
^c/«4- 82. - riPcPOrmet. Co opBeercM lS3,lS4.enop/,oj7c«.iS4
JE/7rf?zïfwvanTousquet. 22 K. 17" ^^/) der twee Baayen. 17
- van Micluitir 53.- van Mifcoti. 66 *^ - Pafpec-biac 76, - der Hoop.

Ji//iw^ en zyn eigenfchappen. 144, 79. ?0'^^^^^ des Wilden t'^» Ho//;,
frijTt op de'/elve gemaakt door de hoedanigzy gemaakt worden. 15:7.

VofTen en Qiijncajou. 147. jagt der manier van daar in te l^not^cn ii^S. de
Wilden op de felve. 177-183. de Z/W uiteen der koperen , die door
Jagt daar op was eertijts op't Eiland ouderdom fyn klank vcrlooren had,
van Cap Breton, 51 vertiokken: en in wat hoogde ag-

J'i«c6rHr/',eenvirchalseenzcekat.ii<j tingdc Wilden de kopere keetel-

Bndvccrr':: j?S, E.v'TclT^e U.tvcn, «[3 makers hehhen, 'S9,t?ö
E}}!^cl:(en, hun veroveringen. 4 KJnderbal^ering.ji^y, opvoedinjt, 160

Kjeeditt.
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B L A D -

Kjecdi»!^en en nftooifelat derWilden
op de da/'.cn van vcrhcuj^iiig. kj^-
itfr- Ili'cftdrti^t van manen vrouw
volk.] «7. /(^/;^ van Lapis J.a[tili.iz

Jipnyucn, vanj^iiig.en eigcnfcliiippcn,

149. Kiiiidc (u Sneeuw inNicuw-
Vrankr.jcn reden daarvan. S9, 90

Kjuijj'irr. 103
L.

J
A Gtraiidirrc (dm Ilrcy) 47.

i- '/.yn>5<''ooninj;. 40. LaMoii
ta^^)ie, zyn vreemde fortuin , en ge-
legciuhcid van onfcn Authcur daar
uit gencomcn om fyn Vianden goed
te doen. 40,41. La Tour. 14,15.
aanmeikelijke Hiftoric van dezen
Heer en zyn Zoon. 24-16

Leeuweriken. 139. Levervreterr.iol
/.o/fc». 145. J.igtdaarop. 1S4
Li}kple7ji2,l)cdai onder de Wilden
gcbruiklijk. 187--190

M ^•"''^'^4S. Malifrecl ptüH.
•*'* 78. Marionnctten. 139

Affpj-/. 152. Mö//c/;r. ib.

Miisitii-r.tt. 129,130
N. ^^ Acbtegaalshaven.l^. Nepe-

^ -^7^ j^/!j///>.74,75. Nivantch' 55
JV;'t;«- r')</« ()//^ , verhaal van desfelf

s

Kuften, Eilanden, Rivieren, Kapen,
B.iyen, Havens, goeiiheid des Aard-
lijks, Gchoomtcn, Jagten, Viflche-
rycn, enz. i tot S4. - i^/im.iat van't
zelve en van out Vr.inkrijk. S7, SS.
reden wegens deffelfs kpud en fnccii

S9, 90. ancw.op de tegenwerping
dat 'er geen «7»- en andre vrw^ten
die men in Vrankr. heeft , fou kon-
nengroeyen. 91-94. bequaam om
^c.vf te maken 94. wat onfen Schry-
ver daar van vertoont heeft, en nog
faltoonen. 95. hoedanigheden en
voordeden diemen daar te landen
trekt, vande Viflchery der Groene

,

Drooge en Zittend9 Baik.c/taauw-
vane^fi; 95-1 zi . \an andre Z(r- en
BJvier-vifen. izi-jjtf. Zee- en

\V Y Z E R.
Water- riyirr/xji 37-140. vcrfchcidc
loortcn van B/wmon 140-1 43. hos-
dieren j 44-- 1 5 o. L andvo^:lni

1 5 0-
152. li.irzeryden 153,1 54. rr/.r.v»
des iands 155. geaarthc-id en zeden
der nibüorhngen. Ziec H'i/d'-n. Dit
land te l'evJl-cn is 't naaPc middel
om 'er vee! voordeel voor den Ko-
nmt. van lo rrekUn.

1 99, 200
O-

( ^i'J^cv' groocc. 59. vreemdeW manier om die te s'^invC-. 1 29
Otter.

IJO
T) A/onne.ii9. Pagrpec.iH. l'aw* lui (S.) Eiland. 70. Vcnmx.tn.
104. Perdrii:;eii. 1^0. Piteri{S.)
Baay .52. - vijdj. 1 2 0. Pitois. i 4

9

Port[{r.yal.iS. Pijlen. lyz
Qi.Q Uincajou. ,^7

R. in ^z;r»j-, 151, I{a:^il!y (Dm
*-^ Cowuuvid'ur ) zvn woon-

plaats. 33. HrchibuiiÜcN', de> zelfs
Rivier. 61. Verhaal van den Kapi-
tein daar af. <J2, 63 . I{^i^^cr;. 1 5

1

Requiem.
'

j j_
lijvicr van Penragouct. 8. geboom-
ten

, heeften en vogelen daar om-
trent. 9, 1 o. Eilanden : Makcreel
vinchery, enz. j^
- der Ltechcmim.

^ j
-van S. pan. 13. geboomtcn en
wijngaart daar omtrent.
- van Chedalfoiiihu.

- Mirlifrwfche.

-van ' ,r'ou.

- van - / ile/il^erland.

-vanS^'chibouclou.

-Miramichy.
- van Gafpc'.

Hjvicr vij'ch.

iH/^fw der Wilden.
S. i^Chapcnhavcm^. -Rivier. 47

^^ Schildpadden. '
n'^

Schomm.liC' Slangen. 149
Cc 4 ' Sic

16
4$
49

5S, 59
61
61

64

8J
12S
124

11
fi 1
|: 1
1

1
il1
m m
'il B^



BLAD-WYZER.
Sicien , op welke manier mcii haar W. txr Ater hoenderr. io4 -R4-
docr fwecten. irtS, itf9. de inf^cbccl

</f zieken door bladen gencezcn. 170
Slaap plit4t:(cn lól.SparjjaariRjvicr

')4- Strook) ent der Wilden, i-i
Steden der Wilden, en op wat groiic

7,y hare verfchooning vinJ. 199
Steurt en manier omzc te vangé.124
Straal Viin :;ort w.itrr in de /ce. <J7

^/i'.i.tr.Ii'jjch , cn't}',cvcgt vantw

W vcnr. ii<). IValvifch
Haven.

^>i. lVe:;el. 149
Wtlden in Nieuw Vran{rijl(_ , hun
hoogcoiidcrdom. i5ff. manier van
Braden. 1 57. Houte l{eetels en ma-
nier van kpoken daarin. 157,1^8.
drank, Arbeid en voetzel. 1 5 S. kin-
derbaakcring

: veclwijvcry: vrugt-

,^ - - - r.- 'O---- •: -- ff^lryvinp. ,59. kinderliefde en Ar-
iw.iardviflcn togen ccn Walvikii. beid der kinderen: verhiiifing t<to.
ii(j, 127. üwa/umen. i s 2 maakzel harer //«/^en , en des zelfs

Stpcctcn der zieken , op wat manier toeftclling. kj r . manier van Hutne-
dit te weeg gebragt word. i<j8, I69 lijkfn en Bruiloften. i6i tot itfc
1

. -p Abal^rookcn. 171 -/'///'f». i7<j kicedingen ver9ierfelcn vnn man eii* rali^EtUndeti. 70. Teelinj^eih vrouw volk. i<jtf, 107, 10S. /r^r en
1 3 9. Tcrre Nf//x^e, Befchryving van zedetiigr. i crS. manier van 'er zie-
de groote Bank van TerrcNcuve. ken te geneczen door}//'fc^'M en
96. korte zomer en vroege winter B/a:;:imen. 1 08. tot 171. Ihrcolncnt
daarop,cnintwatoorzaak,ioo,ioi vcrteüingen : lacherve

•'

Rookin-
ThendoYU: l{,vier. 38 gen van '1..bak. 171. Arbeid ^\ct
Tortelduiven, mccnigten. tf^ Mannen en der Vrouwen 171 toe
Trapganzen en haar cigenfchappen. 1 76. hun fagten en fa^ihonden '1 77
I j 7. T///W zeer fchoone van de va- tot 1 S4. Voogel en viichvanzil bv
derRecollet. 27 nagtmet ToorfTen. iSs, lütf. /;/>.

r J i-"' ^V*
f^'^'^aardcn. flegti^^heden.iSytoti^o.waarm

,,
*-' Ziet lij ip/egtighedcn. de tegenwoordige Wilden van de

V. "y-^//^, G/menTrj/c/r. Kfo voorgaande en hun oude gewoon-V Fr;j^(.r;»f« der Wilden als fe tens verandert zyn. 191, ipz hun
dronken zyn. 197,198. Vernuftig;- geneigtheid tot dronhnfchap en
heid> zeer groote van de Bevers.i 3 1 Brandewijn drinken j vegteryen en
tor 1 3 (J. Vcrtoojrcn. Ziet Gé-iZ^ ver- doodllagen daar uit fpruitende , als
toorre». Verwen , en befchilderine ook 't bederf van den Handel met
der acngc/.lgten. 166,167. Vifcb haar, en't hederf hner zelen, i^i tot 199.
Arenden. 151. Viffchcn der zee. 121 ^^""^"' • «'veeftriii)ls>e tekens ilen ander wja-

tot 12S. der/^,T.,Wr«.l2S. Viervoe-
;;"^'^;;79«;^*''-'-''i''''"o''iuN.cuw v,.,,k.

r;?t' Rivier viflchen. i29totl3<y. V« yA'Mi""» >zjft lange. ''''*io^,
r;^L7nT> van Bakkcljaauw. Ziet B4'<.- _ ^«.''•i.,irV'', " 14^

ksHaauuu Vleermuis 152. Vlottende ^
Z^:;^;'J<;;' '^J. z-/«^^^ 6?

•0 1 «rr-ii 1
^•'""-f'»"^"uy nipt nut lootflci'. 186

B./r??2c« van de Wilden, voorden ^<lHrfAda;.2^ zdhond, ug
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// niet x.ontier groote moeite geweeji dat tkmy eindt1^1^ over.
gegeevtn heb aan de beden van etnigen mijner Vrienden , en
dat tk,aan hun nieumgiertgheid heb vergund deÜefcbrtj*
ving

, welke ik h geef, van het fchoonjle gedeelte van
Nieuw- l^rankrtjk: tJUijn wederftreeving hter infproot met uit hetge»
brek^der z.aaken die $k.ie z^egf^en had, maar uit de weinitre beyvenn^ wet-
k.e,kalf»tjn leven gehad heftot de fchikjiing en fierhjkJJtid'der woorden.
Jn der daad ,

het waar tot de voldoening des Leex.trs te wenfcl n ne.

weeft ,
dat dit l\ erk, ge/chreeven was met een gantfch andereftijl altde

geene die tk.ni* vijftig faaren heb gebruikt , zjinder dat mijn x.ee- bez.$g.
heden en een verk'ering van by de veertig Uaren met de Wilden my ooit
degelegenthetd hebben kpnnen geeven om z.c te veranderen» tMaar z.o

men met al de bevalligheid en de regelmaattoheid , die 'er in de redenee-
ring behoorde te wez.en , vind j ten minften \an ik. verz.ekereny d.it d'op-
rechtigheid malle de dingen, die tk,verhandel, z.hlks vergoeden z.al.

'De verfcheidene tochten die tk^ naallede Zeeplaatfenvan T^ieuw-
Vrankri)k gedaan heb, en de lange tijd dat ikde eer hebgehad van het
gebied voor den Koning te voeren, z.o op d' Eilanden dergroote Baay
van S. Laurens als op het vafteLand, en dat ik met mijn Huisaezjn
daar woonachtig ben geweefl , hebben my de gelegenthetd negeeven om

,

volgens mijn neiging, opmerkingen te maaken over alles t"^ 't geen myitt
dtt Land nut ofcurieus gedocht heeft.

't Is door mijn eigene ondervinding dat ikgeraakj ben uit hetgevoelen,
daar men langen tijdin geweefl heeft , dat d' overmaatige kouJe dit areot
Land onbewoonbaar maakte; en ik. heb erkend, dat z."er niet lan eer
duurt als in r^rankriji, en dat ter plaatfen daar men deploeate werk
heeft ncfteld. t aardrijk byna overal bekyvaamts om alle defoorten van
Vruchten, (jraanen, enz.. welkenwyinonx.e Frovtncien hebben, voort
tebrer,^en: tgeen men niet in twijfel kan treken y dewijl het klimaat
het onz.e gelijk^is

,
z.tinde het Land op de z.elvehoorTtegelenen 't Is ook

hchter te bevolken als eentg der Landenvan America daar wjColomel
hebben, vermits de rets kprt ts , en byna geheel onder de z.ehe paralel
gedaan word ah men gewoon ts te vertrekken om derwaarts tegaan.

^l het hout, 't geen 'er gehakt word om de grond te zuiveren , 'isb^^
kwaam of tot het bouwen van huizen

, óftot het maaien vanfchepen en
maften

, oftot ajfchen , en alle d' anderegebruiken daar het hout ^oe -'^

bezigdk^n worden; hhalvendat de grotte menigte vanviiUgeh'ave^ns,
* » die
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Aan den L E E Z E R.

atUngaegamfchtkHJlz.\ln, dcnkmdcl, dien men daar k^an drijven
, X,eer veel z^ulkn verlichten. ^ vrijven,

Vaar z.ijn J^ijnen van Steenkool in d' mflrekJCm vanmm ae.

Sri\r7r 7"" '^'^

"-V r,^^' ^^goe^P^onJunv^^rdalTi^^^^^^
Schotland, door de proeven d^e il, 'erm verfcLdene maalelop dpUatsenmrrankr^A. daar t^'er monfters afheb doen hengen, afJrtoZlnheb Om kon te gaan. alles helpt oJde meening , ielkedtZZ,
heft, van de Bevolkingen die%y in de vreemde^LandenCnZ^,
it*kktgtemaakeny tebevoorderen. }

»mi
,
ge~

IncUcn de^aiielja.mvvangB onze Schepen na dez.eiuflcn aetrok.hn heeft
.

de handel heeft de z.elve rverking voortgebracht enopZhtcdjr^'^^y r^cliedjo^^^^^

dm veranderd z.tjny dat t^het raadfaamgeoordeeld heb het onderfch^d
'g'^'^/irt.Phenh.nbelesdentegenJrdigemanie^

ZfaanmfrZr"''''
'''''''fi'^'^^^i'^^^^^-'rderven hïd'den. ?e

r.o'^llTr'^''^'-^'?''
^'>^^4r^y«: mogeliJk,heeft men nooit ietiZ.0 z.onderlmggez.ten als 'tgeen ,k z.eg van d' maeevina der 15ever^ Znhm naarftighe.d vanh.nt.cht. %^nhunoLer/lng ZZ^^^^^^W.^^W sndenarbe,d. '^^^^egrootheidbmnermrkcnXjde

.nde beheS^ei, der HoLn^n hen:::!:!:^!::^:^::::^^

^üUüRA-

m^,...
flwf*'' (Wlis-ja^ftii^L.^El.t;<
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GEOGRAPHISCHE BESCHRYVING

ï>er Kufïen van

NOORDAMERIGA
I. H O O F D S T ü K.

*tGeenhandekvanal!edeKuJlen, Eilanden, enRhie.
ren van de goedheid des Aardrijh, van de hoeda^
mghetd des Houts y van de Vogelen '^j^chen, Dieren
en andere drngenhegreepeninde gantfche uimttreh-
hetd der Kuften van de Rivier Pentagouet aftot aan
die van S. Jan, met de verovering mlke d' EnzeU
Jchen daar afgedaan hehhen , en'tgeen denAuteut
daar wedervaaren is,

?. w'^iT *^'«'T*'^'
aldus gehecten dooi-de Wilden ,s de geene die zich tot aan

Niem-Engeland uitflrekt, welke ik niet
gezien heb, noch ook de Kuft tot aan de
Rivier van S./.,«j weshalvenik'crnietaf
ipreekenzal als volgens 't verhaal, 't welk

^.A j j ^y C.Z geenen, die daar gewoond hebh-^ngeduurende den tijd dat wylen Mijn HcerTle Commandeurde^^^üy na de belegering van Rochel heen tooTonidLand te gaan bevvoonen, daar afhebben gedaan?^ 't Fort^entagoHct was gebouwd door wylen Mijn Heer i UTol)

Franfchen veroverd, wierd Jtdoor een vefdraggëZkt
" met



Nautrheurige Befchryptng der Kufïen

. verfoek van de Heei Compagrmet Vrankrijk, ten

v^nCanaddt weder i^

z.tlly , op de voorwaarden begreepen in het Tradaat hier na
aan het eind van dit Boek ingelijfd. Sedert dien tijd heeft hy
'er altijd Bezetting onderhouden tot aan fijn dood, waarna
Mijn Heer d' /^may Charmx.é door een verdrag, 't geen hy
maakte met den Broeder des Heeren de Raz.illy , op hem volg-
de. Hier na fteldc den Heer Ie 'Borgne van Rochel zich in de
bezitting door arreft des Parlements van Parijs , en als Cre-
diteur van den gemclden Heer d' Amay ^ zo wegens Venu-
gottet i Tort Royal , als Haive , eerfte woonplaats des gemel-
den Heeren de Raülly , daarhy groote koften gedaan had,
zo in fijn gebouwen en fortificatien als met 'er volk te doen
komen om 'er te woonen . Daar was alreeds een fchoon eind
landts beploegd , 't geen hy veel verder voortgezet , en daar
door dit Land in een anderen ftaat gebracht zou hebben , als

de geenendie op hem gevolgd zyn , welke in plaats van de
hand aan dit werk te houden , ir. tegendeel Haive verwoeft

,

d'inwoonders te *PonRo]/al gebracht, en allen hun gebuu-
ren den oorlog aangedaan hebben. En WBorgne , die Heer
van alle defe Landen pretendeerde te wefen , als Crediteur
van den Heer d' Aunay ^ indenjaare 165:4. verftaan hebben-
de dat ik aan het Eiland van Cap Bieton gekomen was, met

Wedervai. commiflie der Heeren vandeCompaenie, om het te doen
bewoonen , nam fijn flag waar om my daar af te verfteeken

,

dat al mijn volk aan land gevoerd hebbende ten einde de
ploeg in d' aarde te zetten , ik na 5, Anna, gegaan was, om
aldaar defe Haven tebefichtigen. Hy ftuurde feftig man aan
Cap Breton i die mijn volk overrompelden, en'er fichmec-
fter afmaakten, gelijk ook van het Schip 't geen ikdaarge-
laaten had , en van alles wat 'er in was. Vervolgens zonden
zy vijf-en-twintig man in hinderlaag op den weg , dien zy
wiften dat ik houden moeft. Zy kreegen my , hebbende
maardrie mannen bymy, en fonder wapenen, en brachten
mygevangeii te Pon Royale met al mijn volk, de toerufting
die zy genomen hadden, en mijn Schip en koopmanfchap-
pen, waar van de fchade voor mijn hoofd bedroeg drie-en-
vyftig duilend ponden , gelijk my de laading kwam te ftaan

,

daar

ten van den
Auieut met
<Un Heei Ic

JJorgue.

•*,xm\Mn,i-ut .11 /i.ni.w,jmM liMÜIHrn «.iinAriimilMlIiiiM
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van NOO VO^AMERICA.
daar ik nooit iets af we&r heb konnen krvffen V \rr.\»^ j
jaar ftelde /. Borgnc een Commandant in h^cfport \^2tZX ' terplaatfe 5.7... geheeten ^hadS^'

Terwijl zy my gevangen na PortRojal voerden t-o^^o
v/ydoor//.,z,.. Degeen?n, die my geleidden hSdVn^^^^^om alles in de brand te ileeken, Vonder felft de fc^^^^fpaaren, welke in drie of vier uuren doordevjammïï vc-flonden wierd

, met de Fortres en andere eebouweT Jvan de fchade meer als honderd duifend fondenbedroeT
ie Was zo haaft met te />m J?.,./ gekomeA , of men fmef^my meen gat, met de boeyens aan de beeneA; uiihetweTkeenigen tijd daar na verloft zynde , toog ikweerni VrTnkrijk

,
om min klachten te doen : alwaar vervolgen

'
een an

"

dere Commfffie van de Heeren der Compaenle |t mifn h. n .
ftelling verkreegen hebbende . die mybSd Sdoor" ^-'

""'

Opene Brieven des Konings, keerde ik weder in dJw.'^r''"*'^'mng van S.^iuer , aan C^ lm.«, welke n^^wede?^™ -'-'-'
wierd uit kracht van n?ijn Opene BrievJn?enfalS --''''
Commiffie, door den geene die daar voor //jJ.Ll het^i

- bied voerde, welke alstoen na de Rivier van S rl ^.„^
was, om te trachtende^Heer^./.rJrdl"n'derelf 8^^^^
behoorde, t' overrompelen, onder den dekmantel van hemmet eenige leeftocht te geryven , 't geen ik naderhand t^

•

weeten ben gekomen uit een man, dien ik uitdrukkelijkheen gefonden hadom hem mijn Opene Brieven aan te knndigen 't welk hy in gevolg vin de' macht dic h/Ld vol"bracht Dit verplichtte /.£.r|«.d'uitvomng van den aanflag, dien hytegens den Heei-^W.r.«. had, fot op eenan"der maal uit te Hellen, om te trachten door het miSdel vaniijnvolk, 't geen hy weer in twee chaloepen deed treedencnn^PortRoyal keeren, op fijn wederkomft den /e'^^^^^^verraflen
,
die hem mijn Commiffie aangekondigd ifad end'Origmcelen m handen te krygen , Sm vervoWn. m,^

t overrompelen
, en uit myn belitting te ftc"- ^ ' - "^^

alrecdts had eedaan. Doch dit viel panrfch ?.

vertrek kwamen d'Ëngelfch
van 5. lm, taften den Heer de la Tom

A 1

rsüit: want
en in de Rivier,

aan, endeeden hem'
aan.
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4 Naurvkeurige Befchr'jv'mg der Kuften

Vetorerm- aanleggen dat liy zich ovcr fougeeven, 't geen hy genood'-
gen d« Eu- zaakt was te doen, zynde zonder leeftocht, en hebbende
geifcifii.

9^j. geen gekrecgen van Mijn Heer /tf-Soyg«f, gelijk hy meen-
de, *t welk hem belette de plaats te konnen houden. d'E,n-
gelfchen toogen van daarna Ton Royai , alwaar Ie Borgne het
gebied voerde , dien zy insgelijks fommeerden omfich over
te geeven ; 't geen niet hebbende willen doen , wierpen
<i' Engclfchen drie honderd man te lande. Om zich daar te-

gen te ftellen , ftuurde Ie Borgne zyn Sergent met een gedeel-
te van zyn volk. Daar viel een gevecht voortuflchen de
twee partyen, in hetwelk degemelde Sergent dood bleef,

hebbe ie d' overigen de vlucht genomen. Le Borgne vond
iich in groote bekommering ; want van honderd twintig
man der fynen, met d'inwoonders die wel honderd vijftig

uitmaakten , kon hy 'er niet een vinden die bekwaam was
om te commandceren : 't geen hen noodzaakte zich op ver-
drag over te geeven, eer by gebrek van moed, als van aller-

hande krygs- en mond -voorraad^ daar zy genoegfaam af
voorfien waren om de plaats te houden, d' Engelfchen mec-
ftcrs van het Eoft ^ynde , wilden geen der artijkelcn , wel-
ken zy hen vergund hadden , meer houden; dienende de
lafhertigheid der verwonnenen den zeeghafcigen tot dek-
mantel. Sedert dien tijd zyn d' Engelfchen altijd gebleven
inde bezitting van het Fort Pemagonet , van de Rivier van
5. lan , van Tert "^yal , en van Haive , tot nu toe dat de Ko-
ning de zeiven weer aan zich heeft getrokken.

Eenigen tijd daar nakwam de Zoon van den Heer U "Borgne

weder , om fich te Haive te beveiligen , alwaar hy een Fort
van paliflaaden maakte. Hy had oy fich eenen (jHtlbattlt

,

Koopman van Rochel , die hem al de leeftocht en koopman-
fchappen , welken hy van nooden had , befchikte , zullende
zyn bctaaling vinden uit den handel die daar gedreeven fou
worden, d' Engelfchen ondcrtulTchen te weeten krijgende

,

dat ie "Borgne te Hawe was , toogen derwaarts om hem gevan-
gen te neemen ; maar /tf/fo»'^»* hen ziende komen, vluchtte
m 't bofch met eenigen der zijnen , waar van het grootfte'ge-

fich te verdedigen, In der daad fy verduurden den aanval der
- - Engel-

MHttÉH MÜHliHIi Htei •OBi
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Engclfchen , van de welken verfcheidene op de plaats fncu-
velden, onder anderen hun Bevelhebber ; 't geen hen nood-
zaakte voor ecnigcn tijd afte wijken: maar Guiii>anlt, die geen
ander belang in deü zaak had als fijn goed te bergen , ver-
droeg fich naderhand met d' Engelfchen om hen het Fort in
handen te ilellen, op voorwaarde dat alles 't geen hem toe-
behoorde

, ofden gecnen die bv hem waren , hen wederce-
gccven föu worden

i 't geen volbracht wierd. Maard' En-
gelfchen in het Fort gekomen zijnde, en /^-^or^w^ daar niet
gevonden hebbende, wilden niet dat hy in het verdrag be-
greepenfou wezen; 'twelkhem noodfaakte, zijnde fonder
leeftocht in 't bofch gevlucht , fich kort daar nagevanceri
te komen geevcn. Zy brachten hem te Bajhn ; alwaar hem
langen tijd bewaard hebbende, ftelden fy hem eindelijk weer
in vryheid door een verdrag, 't geen federt niet gehouden
is , 't wdk naderhand verfcheidene oorlogen onder hen ver-
oorfaakt heeft , die my groote fchaden toegevoegd hebben

,
hoewel ik 'er geen deel in nam, en dat ik geen ander oogmerk
had als my in mijn gebied tot mijn bevelHnging en tot mijn
zaaken te beyveren , fonder my met die van anderen te be-
moeyen.
Maar ik had noch andere rampen te verwachten ; en wat

moeite ik aanwendde om mijn oftroy op de vreedfaamfte ma- ivej«r«.
nier die het mogelijk was te doen gelden, verkreeg den Heer '"' "*'* ^^"

de la Girattdierey die fich federt eenigen tijd in de Rivier van >?enHc«'ds
5. Maria was komen ter neder zetten , door verftrikking een '* "^'"'"''«-

twedc o6troy van de Heeren der Compagnie, maakendc hen
'^'

wijs dat Cao de Campfeaux ter plaatfe van Cap S. LoHts was , di«
'er meer als vijf-en~twintig mijlen van afgelegen is. Hy
bracht honderd man in 't land , welke te CampfcMix aankwaa-
men, alwaar fy wiften dat mijn Schip komen moeft, gelijk
het wel haait daar nadeed, 't geenhy arrelteerde, metver^
bod aan den Kapitei^van iets over te geeven , uit kracht van
fijn nieuw o(9:roy'twelk hy my deed aankondigen

, gebie-
dende my te gelijk mijn wooning aan hem over te geeven,
met alles 't geen ik pretendeerde tot aan (^ap S. Louis , welke
men gezegt had de gemelde C'^tpde Campfeaux te zyn. In waar-
heidhier over wat verfteld ftaandc , antwoordde ik,.dat men

Ag de

tiiiiriiiiin'KwuniWiiiiniïi I
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6 Nauwhurige Befchryv'mg der Kufien

de Hccien vande Compagnie kwalijk onderrecht had,welke
niet geeven konden 't geen fy alreedts aanmy hadden ver-
kocht, maar hebbende my daar op te getnoet gevoerd, dat, zo
ik het niet gocdwillig wilde overgeeven,men het my met ge-
weld fou doen overeeeven, verzochten my meer als honderd
twintig man, die ik by my had , weetende dat mijn Schip ge-
arreftecrd was , en dat ik niet leeftocht genoeg had om hen
daar te houden, hun affcheid, 't geen ik hen toeftond , na hen
echter al voorens gebruikt te hebben tot alle mijn huizingen
met twee kleine bolwerken te befluiten en te verftcrkcn iwelk verfien met acht ftukken kanon en eenige fteenftukken
en met een omvang van tonnen met aarde, myinftaat vari
verweering (telden

: waarna van al mijn volk niet meer als
twaalf man gehouden hebbende , zond ik de reft na het Ei-
land van Cao Breton , met brieven aan de Kapiteinen der Y[£-
Jchers van hen t'ontfangen, hen doortocht te geeven, enmy eenige leeftocht te ftuuren, zo fy ze hadden, 't geen fv
deeden zo goed als fy konden, (jiraudtere en fijn Broeder, met
al hun volkeenigen tijd daar na het vertrek der mijnen ver-
ftaande, en geloovende geen wederftand te fullen vinden,
kwamen fy aanzetten, met het voorneemen van my te dwin-
gen a;i. n over te geeven , 't geen ik hen geweigerd had •

maar fy Kenden zeer verbaasd als fy my in ftaat zagen van
hun onderneeraing te wederftaan. Zy deeden my een twede
bevel van de plaats aan hen in te ruymen , ofanders dat fy ze
fouden overweldigen, en dat ik mijn leven alzo niet in ge-
vaar moeft ftellen

; maar hebbende hen geantwoord , dat fv
meer zorgs voor het hunnt fouden draagen , en dat, hebben-
de twaalf mannen by my fowelgemoedigdommiingoed te
verdedigen, als zy warenom het onrechtvaardigliik te nee-men

, wy hen met ontzien fouden , vernoegdenfyfichmet
drie dagen in het gefichfvan 't Fort te leggen , fonaer iets tedoen as zich gints en herwaarts te wendicn , \ waar na fy weer
te rug keerden. Eenigen tijd daar na kwam den Heer /. Bay ,üroeder van la Girandtere, weder, en verzocht my te fpree
ken. Hy zei my , dat hy mijn wooning van S. P,eter ingeno-men had. daarmnnr viK^n-iannpn ""'•"^" " "! ' !

leenhjk tot den handel hield j en hebbende my voorgeftcld

ons

mMMMIM*
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ons te famen te verdraagen , kwamen wy , na verfcheidene
twiftmgen d.e wy m dit gefprek hadden^ over een , dat hymy S Fteter weder fou geeven. en dat ik hen ChMontmdaar ,k alstcen was

,
in 'handen fou leveren; datzymvmet'hun Schip weer in Vranknjk fouden brengen , z^jnde^ergeen ander op de Kuft
; dat wy onfe pretentTen in de andender Hceren van de Compagnie fouden ftcUen , om ons tevereffenen; endatwyons fSuden houden aan 't geen fydaa?om-^ouden uitfpreeten: 't welk van wederzijde getJkenJ

Zy brachten my vervolgens weer in Vrankrijk, volcensn, .ons verdrag
; en na onfe gefchillen aan de HeerJn van de

"
"^' -'"

J-ompagnie voorgefteld te hebben , verklaarden fv verftrikt i^
'"."''"''*

te fijn geweeft en gaven een vonnis, door het welk zyi^"^
ies

,
t geen den Heer ^^U Gnaactiere van hen verkree<rcn Ld Iv'Im

"
vernietigden, en my in aïle mijn rechten herftcld?n Ditwerk veroorfaakte my echter voor meer als vijftien duizend
riiksdaalders aan fchaden, zo wegens dej,enningJn JL ikuitgefchooten had tot het onderhoud en hft beleid van hon-derd twmtig man, als wegens mijn beploegingcn, gebou-wen

,
en beeflen

. welke aitemail vedooren en ;efwoe(iwaren
;

t geen alle mijn ichikkingen fodanig verbrak , dat

no 'i7L"'''
^^^' ^^\ ^°""'" beveftigen

,
zulks dat ik ge- vcM,ck.fichnoodfaakt was my te S,<Pmer aan C^;» 5r«.« te vertrekken '«"'•iS

ithUn ""J °"gf
^yf^l^ Y^ge^s mijn fchaden herfteld fou K.;Viiebben, door d' ontmoeting van eeniee Wilden die men *^"''é

chaloenen vi?
R^'

\
welke my kwamen vinden, en my twee t^^!..chaloepeavol Bontwerk brachten , boven mijn gewoonlii-"'"'^'^-

ken handel
, 't geen wel vijf-en-twintig duifend ponden kon

oedraageii; maar door een ongeluk, daar men d' oorzaak
nooit at heeft konnen weeten, vloog de brand by nacht ineen zolder

, daar men met gewoon was vuur te brengen en
verbrandde alle mijn huizingen, koopmanfchappen, meu-
belen , voorraad , leeftocht , meel , wijn , wapenen : kortom, alles 't geen ik op defe plaats had wierd door de vlam-men vernield, fonder iets te konnen bergen ; enalmiinvnik
Was genoodzaakt

, fo wel "als ik , 't geweld 'erafin 't'bloote'
hembdt' ontvluchten. Daar wierd niets gebergd als een half

oxhoofd

iii^
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oxhoofd brandewijn , en zo veel wijn , met omtrent vijf

honderd fchooven koorn , die men met groote moeite uit

een fchuur haalde, daar de vlam noch geen vat aan had ge-
krcegen; fonder hetwelkwyaltemaal genoodzaakt foudcn
zyn gewecft de koft met de Wilden in de boflchen te gaan
zoeken, verwachtende de volgende lente. Ziet daar, hoe ik
tot noch niets in dit Land heb konnen uitrechten , fo ter
oorfaakdcroorlogcn welken men my uit nijd verwekt heeft,
als door het ongeluk van brand , daar ik nooit , gelijk ik aU
reedts gezegt heb, den oorfpronk afheb konnen ontdek-
ken j 't geen men niet wy ten moet noch aan mijn achteloos-
heid , noch aan het gebrek des aardrijks, gelijk ook niet aan
d' onkunde des Landts , daar ik de voordeden genocgfaam
afwift : 't welk my met fekerheid doet fcggen , dat ik , fon-
der mijnrampen, door mijn vlyt en arbeid in weinig tijdts

een aanmerkelijke fortuin gemaakt, en van dit aardrijk alle
de voordeden getrokken zou hebben, welken het my aan-
bood.

't Is dan zeer gewis , dat men het met zo veel genoegen
als Vrankrijk zelfkan bewoonen, als maar de nijd der Fran-
ichen tegens malkander de voorneemens der beftmeencnden
uiet in de grond boort, en dat 't geen eenmaal aan een parti-
culier gegeven is van land om te bebouwen aan hem mag
blyven, fonder daar in ontruft, noch 'er afontbloot te kon-
nen worden: anders zal niemand ooit met genegentheid ar-
beiden om dit Land bewoonbaar te maaken ; en het zal altijd
bloot gefield wezen voor de geweldenaryen der fterkfteïi

,

ofdergeener die het meert inaanfienfullenzyn: 't gunt alle
de goede onderneemingen , welken de geenen, die 'er de
kennis af hebben, daar Iconnen maaken , raet groote glorie
voorSijnMajefteit, en een groot voordeel voor Vrankrijk
zelf, altijd in de grond fal booren.

Maar laat ons mijn ongelukken daarlaaten, en mijn be-
fchryving vervolgen. De Rivier Penta^ouet is redelijk wyd
aan haar mond, en loopt tien of twaalf mylen landewaarts
in. De Schepen van twee tot driehonderd vat konnen daar
inopzeilcn tot aan het Fort der Franfchen, 't geen geleaen
is ter rechter hand van den inkomrt. d' Engdfchen woonen

aan

MIMiÉMMiiÉltMWMW
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draad opfwclt, houdende dien geflootener, geeft hen'ïen

veel fterkcr famcnbinding , die nen van beter hoedanigheid

maakt als de geene welke door de koude aan die van 't Noor-
den medegedeeld word.

't Bewijs van mijn redeneering is, dat al het Mafthout,
't welk in Ts^ieuw-f^rankrijk'^^h , van Haive aftot aan de mond
der igroote Rivier van 5. Lamens , daar het Land gemaatigd
is, met goed is, vermits het veel grover draad heéVt als 't

geen te Pon Royal , in de Rivier S. lun, ofin die van l'entagouttt

't welk het befte is, valt.

Wat dat van Kebek^hc\^r\gX. , 't moet ook van goede hoe-
danigheid wezen, dewijl 'er koude beneden aan de Rivier,
en warmte boven aan is. Ikkan'cr niet meer af zeggen, ver-
mits ik het niet gezien heb.

öeedenen Maar omweder tot de Rivier Pemagpuet te kccrcn : men
«m»ciu\ic heeft 'er een menigte van Beeren , die fich voeden met de
Uniot FM-ekels, welken zy'er vinden. Zy hebben het vleefch fecr
«ijouce,

jejrj^ej.^ en blank als Kalfsvleefch. Daar zyn ook veele Elan-
den, weinig Bevers en Otters, maar een groot getal van
Haazen, Pcrdryzen, Tertelduiven, en andere Landvoge-
len in de Lente, eninde Winter noch meer Rivier- en Zee-
vogelen, diedaar in zeer groote menigte komen, als Trap-
ganzen , Teelingcn , Waterravens , en van verfcheidenc
andere foorten , welke des Somers na 't Noorden gaan , en

' 's Winters, als de Rivieren toevriezen , 't geen zeer felden
aan de kant van 't Zuiden gebeurt , weer derwaarts keeren.

EüimUi) en Eer men in de Rivier komt , zyn 'er verfcheidenc Eilan-
|^»^'"«'y'-den een weinime in de ruimte , rondom de welken d' Engel-
KiSl'&c.^chen zeer veel Makereel vangen, en zelfs in de mond der

Rivier daar het Eiland der Woefle 3ergen is. Als men na Bajlon

gaat, ziet menook.noch veele Eilanden, alwaar d'Engel-
ïchen in de Lente hun Makereclviflchery aanftellen , daar

2y een feer grooten handel mêe dryven in alle hun Eilanden
van de 'Barbados of ^nttlles , 't geen hen het meeft verrijkt

heeft. Wat den Haring belangt, zy hebben ze niet veel

,

maar wel Sprot , 't geen 'er een loort af is , doch op ver na
7n rrnpA niVr CifAJ^urer\(^p. Hf WTinfpr alleen xrctnctfn i\f fnnA

om defe Eilanden Bakkeljaauw , die zy in de Vorft te droo-
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en brengen hen in wiflcling Zout, Wijn, Brandewijn, ci

Boven aan defc Rivier is vee
ccvifch ; want wat die van 't zoet

andere koopmanfchappen
Zalm , Elft, en andere Z
Water belangt , 'k heb noch niet gehoord dat men z» 'er ge-
vangen heeft.

\ andc Rivier Pentngom nf tot aan die van S. lan mag om-
trent vccrtif-,of vijf-en-vcertig mijlen wezen. d'EerlleRi-
vier, welke men langs de Kult ontmoet, isdieder Etcche.i(m„ \„nmsj welke van Ü^tlton af tot aan Ton Royal den naam des -'"''«"*'"*•

Landts voert, waar van daan de Wilden, die defc gantfchc
uitftrekking bewoonen , ook den (elven naam voeren. In
defe Rivier is een groot getal van Eilanden , eenigen van
twee mijlen in 't rond, d'anderen van meer of minder, wel-
ke altemaal gelegen zyn in een Zeeboezem van een grooten
omvang

, daar Schepen van honderd vijftig vat in alle feker-
heid konnen leggen. In defen Zeeboezem ontlaftcn fich ver-
Tcheidene Vlieten

,
in de welken men Zalm, Elft, Zeefnoek,

en Sprot vmd ; en langs de Kuft vangen ze Bakkeljaauw , en
andere Viflchen van allerhande foortcn. Gaande na de Ri-
vier van 5. lan , ontmoet men 'er Eilanden , en groote Zee-
boezemen, die 'er insgelijks mee vervult zynj en vier of
vijf mijlen van de Rivier der Etechemins is een andere Rivier
die omtrent cenhalf mijl wijdte heeft, in de welke twee of
drie mijlen opvaarende, vind men kleine Eilanden, bedekt
met Dennenboomen , Berkenboomen , eenige Eiken- en
andere Boomen. Hooger op in de gemelde Rivier is een
Waterval, die de Schepen belet verder te vaaren : de Canoos
konnen 'er komen, 'k Heb haar uitgeftrektheid met konnen
verneemen. Daar zyn eenige Bergen welke zich boven aari
opdoen , en veele Beemden die langs haar oevers leggen

,

waar vaneenigen, na men zegt, vry groot zyn. Alle de
Boomen vertoonen 'er fich fcerlchoon. Men heeft 'er veele
Eiken- en andere foorten van Boomen , daar ik alreedts af
gefproken heb. Men meent , dat defe plaats eertijds S. Crotx
heette , en dat het de geene is daar de Heeren de Mont en ds
Champiamttn Wooning hebben willen doen bouwen: fo goed
en aangenaam vonden zy defen oord, meer als alle d' anderen
die lygefien hadden. B z Xe-
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Tcgc U; : Zeeboezcm , in 't ruim van de Zee

,

uoen licn Eilanden op, welker ^rootftc't Eiland t;^*«4W
liept, t geen men, komende uit de /.ce, van verre ziet
Cn tüL kennis der Revier van S./«» dient, hoewel de mond
ran de fclvc wel fes of fc ven mii.len daar van af gelccen zy

pi> 4ne dek Eilanden, welk 'n de Zee legden, twecof
• drie niijlc n van het groote land , iiceft men een mcnicte van
. allerhande Vogelen, die daar in de lente hun ionce'n gaan

uitbroeyen, en onder andere veclcExters, welke Vogelen
zyn fo groot als Hoenders, met feer groote vleugelen, en
welker Jongenuitrteekendgocdfijnom teeeten. Dcfe Vo-
gelen vangen de Makereel , Haring , en Sprot , daar fy ze
maar konnen vinden. Men heeft 'er ook Tmpganzcn, End-
yogels

, ^MoyaqHts, GoiUns , EfttrUtten, Zcepcrrokctten.
Zeeduiven, en allerhande andere Vogelen in groote me
nigtc. °

Van de laatfle Zeeboczcm na de Rivier S. Un gaande
heeft men niet alsKlippenfesof ^even mijlen ver , ferwd!
^c oorfaak de Kuft feer gevaarlijk is j en omtrent drie vierde

E 3^" ^F'^^S" mijls verder in zee als het Eiland Mcn<,n€ , is een Klip.^ die fich met vertoont als om de zes ofzeven jaaren , welke
na t zeggen der Wilden Z.4/»«£4Miis. 'kHeb 'ereen ftuk

5 ?f^'7;"
' } ^l^""

fy vereerden aan wijlen den Commandeur
deJiaxjüy, dichetna Vrankrijkftuurde, omhettclaatenbe-
zien Men fchrcef hem weer te rug j dat het oprechte Lapis-t-M was

, daar men Hemelsblaauw afkon maaken , 't geen
tien rijksdaalders het ons waardig geweeft fou zyn. Mendeed vervolgens alles wat men kon, om van de Wilden de
plaats te verneemen, daar defe Klip was, welke fy nooit
wilaen openbaaren, wat men hen ook belooven mocht, maar
aiiceiiiijk dat ze dicht by Menane was, gelijk ik geze^t heb

II. HOOFD-
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V Geen handelt van de Rivier S. Jan y rmdeMif

van

mits

]'ntny

Vort Roya/ , van de gantfche Franjche Baay y
gadersviin het Aardrijk, hetGehoomt, dejagt,

en alles \^m aldaar voorgevallen is,

rVE mond der Rivier 5. ?^« is van gevaarlijke aankomft
/ loopende van beide zyden langs het land 'heen. De be'

'^''"" ^•**"'

fte plaats is aan de kant van Stuurboord, of ter rechter
hand, fondcr te na aan het land te komen. Defcmond iscn«'
ter oorfaak van een klein Eiland 't welk aan BalU)oord, of
ter flinker hand legt ; 't geen voorby zijnde, is de Rivier
veel wjjder. Aan de fclve zyde des Eilandts lijn groocc Ma-
raflen ofBeemden , welke met hoogc vloed blank ftuan. De
Strand, dieeenpunt maakt , is flijkachtig zand, welke punt
voorby zijnde , ontmoet men een Zecboezem , die in de ge-
melde Mai-ahcn loopt, waar afden ingang vry en" is. Hier
had "Mijn Heer </* U Tour een Sl\iis laaten maakcn, 'alwaar
men een groote menigte van de Sprotten ving, welkcnmcn
tegen de winter deed zouten. Daarwierd'erbywijleneen
fo gröote overvloed gevangen , dat men gehouden was de
Sluis te brceken, enfeindezcetefmijten; anderfints fou-
den fe de Sluis vcrftonken hebben , welke daar door verloo-
ren foufijneewcell. Men vond 'er ook bywijlen Zalm, Elfr,
en Zeefnoek j 't geen alle Icntens tot een groot voedfcl voor
die des Landts diende.

Een weinigje verder, voorby de gemelde Sluis, is eenF,,rt«n.!,„
klemc Heuvel, opdc weIke^Vi«w47 zyn Fort deed bouwen "'"J' Au-
't^jcnik mijns oordeels niet wel geplaatft gevonden heb','"'''
dewijl het gecommandeerd word door een Eiland , dat daar
<hchtbylegt, enhoogeris, waar achter alJe de Schepen fich
voor bet Fort in veiligheid konnen leggen, in het welk men
niet ais putWAter heefi, 't gtcn niet feer goed valt, niet
tncerals dat 'xwelk buiten betFoxtis. 'tZounamijnge

B3 voelen
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voelen beter gcplaatftzyn geweeft achter het Eiland, daar
de Schepen leggcft, ajwair het hopgcrgcweeft fou zyn , en
by gevolg met gecommandeerd door ecnfge andere Tcbuii-

;*ij^^
Piaatren , en d^airhet^oed water gehad fou hebbeen , cre-

lijkals in dat»tgèendegemelden Heer de UTonr deed bcui-

f^"' '5welkdoor^*^»»4;omvergefmcetenwierd, nadat

V;x^^C^v\
^^^^ onrechtvaardiglijkden meefter afgemaakt

had
, hebbende daar gantfch geen recht op j 't geen hy feer

bclwaarlijk Tou hebben konncn volbrengen, indien hy niet
verwittigd was gewecll van het afwezen des gemelden Hec-
ren d^ta Tottr , di^ een gedeelte van fijn volk met zich geno-men> en met ah fijn Vrouw met de relt der fijnen tot de be-
waaringvan het Fort gelaaten had, 't welk nageduurende
drie dagen en drie nachten alle d'aantaftingen van d' ^mai
verduurd, en hem gedwongen te hebben tc^t buiten het bé.
reik van het Kanonaf tewijketi, eindelijk opden vierden
dag, zyndePaafchdag, cenoodfaaktwas te buigen, zvnde
verraadendoor een Switfer, die dien dag de wacht had ter
wijl zy haar volk lietruilen, hoopendc eenige verlichting
Debwitfer hetfichomkoopen doorde lieden van d' yiun^\
en leed dat zy ten ftorm kwamen , die noch een tiid lang ver-
duurd wicrd doorde Commandante in het hoofd van haar
volk, welke fich ook met opgaf als in d'uiterfte nood, enop vooi-waarde dat de gemelde d' ^may aan altemaal quar-
tierlougeeven; 't geen hy niet volbracht: want hebbende
ich mcerter van de plaats gemaakt , deed hy hen altemaal
bencveim de Commandante in de gevangenis fmiiten en
vervolgens, met het ad vys van zyn Raad , ophangen, uit-
gcionderteeiieemge dien het leven gefchonken wierd mits
dat hy voor Beul lou dienen. De Commandante woonde
hun executie by, ftaandemct de ftrop om den hals onder de
galg

, als ofzy de Inoodfte booswicht had geweeft Ziet da-ir
het recht

,
daar ïe Borgnt fich af gediend heeft , oni , als Cre-

diteur van diixi gemelden Heer d'^may , d' eigendom van de
Rivier S. /4» te pretendeeren.

_^
't Eiland, daar ik af gefproken heb , achter hetwelk dedcncDen jraan le.TO'en . nt-r» tn m*»f.i- ,« r^i^^^u-: j ^_ .

voorbyzynd€,vheettmen maareen goede Kanonfchoot tot

aan
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nan de Waterval , daar zy niet komen konnen , maar wel
Chaloeperi en kleine Barken, en alleenlijk met hooge vloed.
Maar eer wy verder in de Rivier treeden, moeten wy een'
vreemde faak aanmerken. By de Waterval is een groote
Gracht van omtrent drie of vier h^onderd' fchreedcn in *t
rond, diegemaakt word door de val van bet water, 'tgeen
tuilthen twee Klippen heen loopt, welke een engte in de
Rivier formeeren , 't geen haar hier ter plaatféfnelder van
loop maakt. In defe Gracht heeft men een^rootc Boom ,

ftaande vlak overeind , di'e heen en w«er vlot; «n hoe ftfcrk vioucic
de ftroom ook mag wezen , wofd hy nooit üit de Gracht ge- .''"u^ije"
voerd. Hy vertoont fich niet als nu endan^ en men is bywij- voor Juf"

lenacht, tien, ofveertien dagcii , fonderhcm tezicn. Het Sudelf'
eind , 't geen boven het wateruitJftcekt , is omtrent ib d>k-
als de buik van een bxhoofd'j enals hy fich vertoont is het
dan aan d' écne en dan aatt d' andepc kant. AMcde Wilden

,

die eertijdts hier voorby voeren, welke in defe Oorden in

f
root getal zyn, deeden 'er hulde aan

i maarweinigedoen
et tegenwoordig, zynde beter onderrecht geworden. Zy

noemden éefen Boom den Manitou-, --h gcisnde 'Duivel te zeg-.
gen is. De hulde, die fy hem eertijdts deeden ,' was eenof
twee Bevers, of ander bontwerk., 't geen fy met depunt
van een pijl

,
gemaakt van een Elandts been , 't welk zy met

fteenen fcherpten , op de kruin van defen Boom vaft hegt-
ten. Als fy hier voorby voeren , en dat hun Mctwtou niet te
voorfchijn kwam, hielden zy het voor een kwaad voorte-
ken , zeggende, dat hy óp hen vergramd was. Sedert dat
de Franfchen in defe Geweften zyn geweeft, en dat men hen
yzere pijlfpitfen gegeeven heeft, gebruiken zyd' anderen,
niet meerj en d' arme tJHanitoH heeft'er den kruin fo zeer
mee bedekt, dat men 'er naauwelijks een fpeld in foir kon-
nen fteeken. 'k Heb hem gezien ; en lieden van Mijrt Heer
deUTour, dieby hen woonden, en naderhand bymy, heb-
ben my verhaald , dat hy eens touwen aan de kruin van defen
Boom liet vaft maaken, en dat Chaloepen met tien riemen
uit al hun kracht met de ftroom hem nooit uit de Gracht
konnen trekken.

De Waterval voorby zynde, verwijd de Rivier fich op
d'eene

^\\



t6 Nau-wheurige Béfchrijmg der Kufien
d» eene plaats veel meer als op d' andere , ter oorfaak der Ei-
Uiiden. Daar.fijn er driegrooten, op de welken men zeer
<bhoone beemden heeft

j gelijk ook langs beidq de gantfche
ocversder Rivier,die alfe Jaaren onderloopen door iTet imeU
ten van de fneeuw

, 't geen gemeenlijk in de lente gebeurt.Zy loopt Teer diep landwaarts in ; en zelfs komen de Wilden
door het middel van defe Rivier , gaande eenige landeryen
over

,
in andere Rivieren , waar afde ccnen ifch verliezen

M , .
'^" r

""^^
'''^Tl'

• ^" ^' anderen in de groote Baay van

ill;r''l^:r'/" '^ N^^g^^^^^dt Baay der I^tc (a) vloeyen.Aan ieder dwarsweg moet men de Canoos twee ofdrie maa-
ien over draagen , door Boflchen heen, daar men wegen
vind die van d' eene Rivief na d' andere loopen, welken zvW^«,«, noemen d' Andere draagplaatfeSzynplaatfenin
de Rivieren, daar de vaart- v,erhinderdword doorde Water-
vallen

, veroorfïiakt door Klippen die het water wederhou-den, en er den doprtocht af*verengen ; 'tgeendeftroom
zo fnel maakt, en het water van fo hoog doet vaUen, datme^genoodiaakt is de Canoos op de fchouders, ofop het

^

«mT '•
^^ ^'^?S^" ^°' "1^" ^^ P^^^^^ '

^^^»' ^e Jo^P der Rl vier
geiijlc IS. Defe draagplaatfen zyn meeftendcel van vijfoffes

niWi/" ^y^yJ*-^" 7" tien
;
doch dit is wat zeldfaams.

,

Uc Wilden noemen ie Umigmns. Zy trooflen fich dcfen ar-beid leer gewillig
, vermits hun Canoos feer licht te draagen2yn

,
gelijk men gemakkelijk fal konnen afmeetca uit dele-ichryving, welke ik daar op fijn plaats af zal doen. DeCha-

Joepen konnen in defe Rivier met hoogcropvaaren als ach-
tien oftwintig mijIen, ter oorfaak der Watervallen en Klip.pen, die daar als gezaaid zyn, weshalven men gehouden isCatjoos te gebruiken. ^

vt.°u.r'.,,f1"V^""
^^ '^ft Geboomt, 't geen ik alreedts genoemd

r'"^'f ïl l
i^och een groote menigte van feer fchoone Ei-

K.v.«s.i«,. kenboomen
, welke goed fouden wezen om Schapen te b^u-wen, en beter moeten zyn als die van 't Noorden, waarafhethout te vet IS Menheeft'erookovervloedig veel Beu-keboomen, feer dik en hoog van takken ; mitsgaders Wilde-Nootenboomen

, welker Nooten driekan. iAvn -« n>„..

moeyeiijk om r openen: maaralsraenzc voo?heVvuurlegV,

gaan
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:t vuur legt,

gaan

ran NOOKV^AMERICA, ,-
gaan ze gemakkelijk open. 't Geen Vrn-ii-c i,« r i ^ ^
van een Noot Men vind V.V i i '

^^^^^ ^^ ^^aak

«fzcioudenfeer goeden WijnvooiS'en Vt "^
'^'''''

ken dat 'er de koude foftreniis nn^L^F tlsgcente-

overmaat
, als al de wereld z.^ 't ' 'k C cW TT '" ^"

'li^^"
den in Vrankrijk zyn, die wegens heHdi '

"^'^ "' '!'^ ^''"
niet opmogen ] ^r.l^^Zl'S^^ll^^^^^

ternmkerhand éénpunt, dieficliïïef^lt^Xj^^^^^^
voorbygevaarenzynde, komt men in een "rn^^^^^

-"^

omtrenteenmijlverlandwaartiSloónr^^T^ ?^.'y' ^'^

welke twee Eilanden leZen/n ,1 f^ f" ^" "^'"^ v^" ^^
- omtrentdnw\t m ifn^^eV?^^^^^^^^^^
jen

,
leggende een mijl van maIkande, al ^^r^; .'"r

^"^
zermijnen te zyn. Vervolgende defe \\f^k Z? ^^' ^ '

groote punt, die fich in de zee uitftrc t .JhrfJ""'"??"
een kleiii Riviertje is VcH^r J^ V ' Z^^'^^''

'^^' ^^^ ^^e

Kaap
,
die meL7^'^:;,y;At^^^^C^r^nt '^;elke

"? '^^'^

ilen feer enrr -/vn /^ a., ..t./"""5'"f> welker mkom- KiipT^r

gevaarl.jk 4„, vermits de ITZlctof^^'t''''
hoogvloct, c„ de felven bedekt, 't wclikhèsLl T"

,
gen van de geenen, die daar met B ,ïe„ é" ha j LI

''^

datzegehoudenfijn het anker op viiftiefnrèiï?,^n?'
'"

te werpen, om in fèkerheid tewLe^n n Vi , r ?'^'f
^"

R iviei-en
,
die in dde Baayen vlocyen döó L7 'i''f5"'=

^;elkcrde VVilden indie va'n S. U^ir^'J^lt':^:^^'!.^'.'.

fi.o.x
,
en C./. S. L,m, , we^e i„ de groote üaay van S. SL.

rem
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Yens gelegen is. Men moet eenige landeryen pafleercn om
van d' eene plaats nad' andere te gaan ; en de Wilden van die

Oorden brengen himPelteryen in de Rivier S. f«/iaand'En-

fclfchen. Den Heer W'y^.vw^; heeft 'er in fijn tijd tot drie

uifend Elanden jaarlijks gehandeld, fonder de Bevers en
Otters ; 't geen d' oorfaak was , dat hy 'er den Heer la Tour

af beroofde. PefeBaayenbeetenv/ï«<^A/^«w, vermits 'er

- van die Mijnfteencn zyn, welken men eertijdts tot de Vuur-
roers gebruikte i en alle de geenen , die 'er geweeft hebben,
feggen, dat'er ook Kopcrmynen op verfcheiden plaatfen zyn.

In defe Baayen fijn veele Bergen landwaart in , en eeni-

gen feer hoog. Daar is ook vlak land , en een groot getal van
Pynboomen , Dennenbooinen, PruilFchen , vermengd met
ander goed Gebopmt; doch weinig op d' oevers der Zee.
De gantfqheomvangder twee Baayen begrypt omtrent een
mijl ofanderhalf. Verder in 't land heeft men fchoone Boo-

^ men , zo Eikenboomen als van andere foorten , die , na het
feggen van alle d« Wilden, feer bekwaam foudenzyn tot

maften en andfif fcheepshout.

Uit defe BM)eH dtr Mijnen komende, en fijn weg na Port Royal

vervolgende, ontmoet men een Eiland vaneengrootehoog-
Jte, en van omtrent vijfvierde deel mijls in den omvang. Het
ii) boven op plat i en jiiet tegenftaande fijn hoogte, heeft men
'er een Waterbron. Men fegt, dat 'er ook een K^opermijn is.

Vanhierfesof feven mijlen ver langs het land heen vaaren-
de , 't geen niet als Klippen r , vind men den mond van Port

Royttl { de KftatHgUjke Haven) die feer eng is, 't geen een fterke

vloed maakt ; en fo men 'er een Schip met het Gety wil in of
iiit doen gaan , moet het met het achterkafteel voor gefchie-

den , en noch moet men wel op zyn hoede wezen.

Hott Royai.
'?'*"'' iSe;^/ is een zeer fchoone plaats , en een feer fchoone

Kom, die meer als een mijl in de breedte, en omtrent twee
in de langte heeft. Vooraan in den ingang heeft men achtien
oftwintig vïidemen waters , en niet minder als vier offes va-
demen tuflchen het land en het Eiland , 't geen men het

i^l^lfy* (^) GeiteweiUnd noemt, 't welk omtrent het midden van de
Kom is. Hier konncn groote Schepen in fekerheid leaaen

,

zyndü de grond overal ^ped. Aan het eind van de Kom is als

i.iitvni%

i
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een Punt landts , alwaar Mijn Heer cTy^uMaveen L..fp
had doen opxverpen. D.fc pLt heeft twTe Rivieren p'^''

"eterrechterend'andcreterflinkerhand^SrnfetUM^
in 't land loopen, d' eene wijd itl h^ar moni'êrt d'^'t?n.et zo wijd

,
maar veel dicpér,en öntfangende het^rv.^^^^of t.en mijlen hoog. Men heeft 'er een lentte va^^^den aan beide de zyden

, en twee Eilanden die leemde^ h'T"

gen zvn. Daar is een groote uitgeftrektheid van hnd^vvldaar fiet gety eertijdts over he?n liep , wéS def̂ e^r'
r ^««''V^-oog de d maaien. Zy drsasen e "cnwnn.^fchoon Koorn. Sedert dat d'Engelfchen melerfvr^Land fijn geweeft

, hebben d' Inwoondérs , Welke ficld^v^"'by het Fort neergezet hadden , meeftendeel h,>n ^i •
^*^

verlaaten enz/nfichboveir^aS;;^e'rg^^^^^
hebbende hun fanderyén betreden en böVèn dieïroo,^^^^^^^^geftrektheid van land welke tegenwoöfdirSw 2

'

7-.«rtoekomt alwaar fy noch Jdere landeld^^o™hebben, welke overvloediger Koortrdraagenalslfreenen

AlleLTl'^^'"
het Fort bebouwden

, hóewlzegöedi.re^^Alle defe Inwoonders fin de geenerf, die MmmtfdTriJ^'
^luiT/' ^^"'^.•"/ Vranlrpte^./^LdSo2^ï^^^^

7]t^lf'"'
^'"'' '^J^ ''

^'r
^'y'^^'^' vermenigvuldiXvn'alwaar fy een groot getal van Koeyen en vAenT^lfl '

Ken
,
ontlaft 'er fich noch een in de Kom , die fecr vifch^-i^-s zo wel als de twee anderen , en waar in^engrootè nien i

Boven aan defe drie Rivieren ziet mcneenmenifrte v-,n
Eikenboomen,enopde4-felverocversPijnboö,S
nenboomen van driederhande foortcn

, Bcrkcn F nll^""Ypen-. Mafl-hnnrpn_ I7ir.i,.« .„T, m'..^.' ." ' EUchcn-,

oergachtig. Ook is 'er feer weinig fnec
Winter. De Jagt is 'er aoed het jrfnt-fM,.,.,^^^.,. ... ..r. -
nynen

, Perdry fen , TortclduiveT.enïnd^er^^wild"^'^^^
het Waterwild belangt, 't is'er in groote overvloed ^ LandIS er zomer en winter feer aangenaam. Ci Vaa-
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20 Nauwhurige Befchryving der Kuflen

Vaarende van Pott Royal na het Lange Eiland , vind men ter
verte van twee ofdrie mijlen een grootcnZeeboezcm, daar
Schepen in konnen leggen. Daar is goede grond , maar de
vrvhcid voor ftorm en wind niet algemeen j en 't is eigent-
lijk maar een Ree. Vervolgende de ftreck langs de kufl: fes

offcven mijlenver, ontmoet men Zecboezemen, enKlip-
pen, bedekt met Boomcn» loi-n-nnh^t Lange EiUnd , 't geen
omtrent fes of feven mijlcii in de langte heeft. Het maakt
een doortocht om uit de Franfche Buay na het Land van ^ca-
dia te gaan. TufTchcn het Lange Etland en het hndv^n Tort-

7<oyal zyn Klippen, die de groote en kleine doortocht maa-
ken. De ftroom is 'er feerilerk , onder anderen in de kleine,
die maar voor Barken is. 'k Heb 'er eens willen doorvaaren

;

maar de wind ons nietgunllig zynde om het gcty dood te zei-

len, en ons in de groote doortocht te brengen, wilde ik het
anker doen uitfmijten, hoewel 'er maar twee vademenen
een half waters in den ingang was. De ftroom was fo fterk

,

dat het ankergeen grond hebbende konnen vatten , wy het
vcrlooren met onfe kabel, die by het eind afbrak. Wy moe-
Hen dan weer na de Rivier S. f^an gaan , daar men my een an-
der anker en kabel gaf; waar na ik door de groote doortocht
Van het Lange Eiland heen voer.

III. HOOFDSTUK.
Befchrijvifig der Kufl van het Lange Eiland af tot aan

Haive , mitsgaders van de Rivieren , Eilandenj Jagt^
Aardryk , en verjcheidetie foorten van Gehoomt 5 ge-

lyk ook do^rechting van een Zittende Fifchvangfl

,

' hoe de zelve verwoejl is , en meer andere hyxmder-

heden.

VAarende uit de Franfche Baay om na de Kufl; van j^cadhi
te gaan , neemt men de ftreek na Cap Fourchu. Defe
gautiche ivuftis goed en ibnder Klippen ^ en fes mij-

len
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fneroH.
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hn vun het Lange Esland ontmoet men een Rivier, daar klei
ne Schepen in konnen komen , de üccre.rmcr geheeten , na8ecr.„,ivi,r.
het groot getal defer dieren die fich daar omtrent onthou
den. Daar lijn weinig Pyn-cnDennenboomen, maar een
menigte van Eiken vermengd met andere fchoone Boomen
als de gccnen die ik alrecdts genoemd heb. 't Land is fchoon'
en doet fich heel gchjk op. Langs heen fiet men een grootc
reeks van Beemden ; en het aardrijk moet 'er fccr goed wc-
ftn, voorzo veel als ik 'er afheb konnen oordeelen. Op de
Kuil word Bakkcljaauw gevangen

j gelijk ook Zalm , Elft
en Spiering boven aan de Rivier. •

*

Voortvaarende tot aan Cap Fourchu , vertoont de Kuft fich
fecr fchoon. Daar zyn weinig Dennen- , maar veele andere
foorten van Boomen, en groote Velden. Langs defe gant-
fche Kuil is goede Jagt van allerhande Wild i cii vervolcrcn-
de defelve ftreek, vind men vijf mijlen van de Beerennvicr
oen ingang tuflchen twee Klippen voor eenChaloep, daar
ik invoer, en een menigte Poelen van zeewater za<T, welke
vol waren van Endvogels, Trapganzen, Ganzen'^Ieelin-
gen , en alle ander Gevogclt , daar wy 'er meer als vijf hon-
derd fluks van allerhande foort af fchooten. Men heeft 'er
een groote menigte van leer fchoone Boomen

, gelijk de
geencn die ik alreedts genoemd heb. 't Land is gelijk , en 't
aardrijk moet 'er feer goed wezen. De gelegenheid is fccr
aangenaam. Van daar tot aan Cap Fomcha mag omtrent fes of
feverynijlenzyn.
Cap FoHuIm {deFor^^Kaap) word alzo geheeten om dat r f .

je van een vorkachtige gedaante is. De Schepen konnen 'er
'''""'"'

fich in veiligheid leggen. De Bakkeljaauw vangll is 'er over-
vloedig, en met ver van land, en heeft 'er beter fwier als op
eenige plaats van ^cadia. 't Land is 'er feer fchoon en goedWat het Geboomt belangt , 't is 'er als elders ; maar daar
fijn meer Eiken-, Mafthouten-, en Ypenboomen. Ecnen
de Lomeron iieeft 'er eertijdts een Woonmg gehad ; en de
plaats heette ten tijde van Mijn Heer de la Tour, leTonLo.
mtron. In 't begin dat hy in defe Geweften was , wierd defe
rVoGningtcn tijde desoodogs van Rochel door d'Eneel-
fcheavcrwoeft, -&

Cj Van



II Nauwkeurige Befchrijving der Kufïen
t») Z4W. Van Ctp FoHTchH nx (a) C^p de SMe gaande , vind men eengroote B.ay daar veel EüSnden m leggen', welken me

"

Eihmicovanl ^^^^dtnv^nToHscHnsxotmx. Zy fUan altcmaal vol fchoone
Tou.qn«. Boomcn, van de fel

,
e foorteii alsd' anderen daar wyalrccdts

af gefproken ht'.ben. Daar zynveele Beemden op defc Ei!landen
,
overvloedig m allerhande Vogelen , welke daar

zelfs hun neften mnakcn. Men heeft 'er Lmcn , Knanen

l^^^^rl ^''''''^^ Tedingen, Reigers, Houtfnip!
P n VVaterlmppcn, R.vens , en zo veefanderc foortcnvan Vogelen dat hec te verwonderen is. 'c Land is van d'iangcnaamllcn en de btilen die ik noch gcfien heb 'r Ts cel fken hetaardnjk is 'er feergoed. De ^ifchv ngft s-e^o^r!vloedi^ m Elft en Zalm

; en de Spiering vinci mcn'erTde
Lr/v^'^^'V^^'^^Ste in de Vlieten, daar ze haar "uickomt fchieten Zy IS gemeenlijk zo groot als een middeImi-
hI^p^ "g- ??' "^^•'''''''^«'^haderecn Woonin4oorde Pelteryhandel met de Wilden , die daar van verfcheidene

^anttltrf^^^^
Mengaatvandaarna^4BAS;,«f, welke Banken pn KIi„pc.u„ de .-uirnteheeft; VaardcttivenisgoSren deBar

C'pdiSMc, drie ofvier mijlenm Zee, zynverfcheideneFi
7„..„,„„.

'-'"J^"
;,ƒ «"^n van een

,
'en d" ander'enlan twee dr"e , c

"

..u.d<„. ^"-' m'jlen in den omvang , welken men de 2tw»L« w,"noemt. Men kan "er feer befwaarlijk nanfcomenTter ^rfrdcder Klippen die 'er rondom zyn. Zy ftaan vol van Dcm e?^Berken-,, en andere Boomen , dieper niet Iber dik vallen •

en heecen ZjWwnrtW.», vermits defe dieren |-m hunongen konien werpen
, die groot en fterk zyn Me„ l,e"ft

af z^maak™" 7'"f
"'°"^"

'
^'"^ "= -" ^^fonder ^rtykeat zal maaken. Zy komen om te werpen omtrmrrl^ L..r^A

ft^n^ „ ,1 1 ' ^^".f^ '"'" ''>"S':" ^«rpen , welke ter-

-tt Varif:iten'''"'r" '^"S^-^y"
•

''^ "e' di"ft<= e"langite V arken tgeen men fien mag. Zv blvvenma-it-w/^,-

^^t^^^}^' "'^^''"^ ^^'^"^- heVr^^z^e relni^n.ö;.„.j,,,,,,„jn^-ii2:y weer te land, ofop.Klippen,daar

d©
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5

CM tnifr tutom ze 0p de tijd te van- '"^ '«'^' "'
.<k^f_4_ 1 •• '^ k/Ml. •..-...maand

Alen vaart rondom d' Eilanden m^tSe^keftolk'e^n'^'T'O^u""'^"'denvhedenmdezee, en menftutde Toneen wcH-rlP
J^illen, met hen een flagop de neus refceven C ^^rftarven. Men vaart zo fnel \\s men kan : ^want d' O ./if

'^

de zee zynde, maaken een oroot Getier hZcen t i^'' ?
heid overal brengende

, all? d' a.^daxn de'Xh d:et "ce"men: maar wemig Jongen omkomen 't, vermits mrn l^o veel tijdts nietengeVt. Daar fijn dagen dTt^nVrro?fes feven
,
ja acht honderd dood Haat. De kle nTfrn r Tvetften

, want d' Ouden zyn mager, 's Win e f1"^ '^^

weIdneofyierklcinenhebben^omeenoS
•

maaken, welke, varfch zynde, goed om te cctcnil Ingoed om te branden als oly van ol yven éeeven'L « * n '?
van fich alsandere traan , welke [tifd d^•fl e J o^^^^^^^

altijd helder en k aar. Opdefe Zcctvoher.c.ia.d.n heef nien^"""'
«-'

eenzogroote menigte van allerhande Vnirr]o,^ u.u "'^•*^=»'

«eloofeliik k f>n ,n^,^«^ó i"?;"*"*;^/
«g<^l^'n

> dat het on- yo..cicnop

^./« n-' ' f" mlondcrheid m de Lente wanneer 7v Vr''<= ^^^"o»-hun neften maaken. Als men 'er na toe gaatTdoermen .'r
""'"'"•

mS ^7.T^ 'y'P ^P^^^?^*^"' ^^^ '' ^- ^-1 "n d "cmaaken, daar de Zon met doordr n^rcnkan • ^n «.^„ u r

selrt J°i"f"
belangt men vmgt 'er rovee'l.lsmchë:&i ™ê; rpr?n!"'"'' """^'"'P'^" "'^ ''^" '-'^-''-

C-X/?.;''/;'," ^° ^"-^ ^'""'''" doorvaarcnde
, komt men ai„C-/.AS^W,, 'tgeen een Eiland IS, datcen,nntmaakï wdte (.ch >„ zee u.tftrekt; en tufl-chcn het Lrooi linden hi"Edand ,s een doortocht voor Barken ; maar voo bv he? Ei

iefich ft,if?7"''i'°' ' ^''^' ?=" '''-PP^" ^" banken
, Ie ;'iefachftijfeenmiilver mzeeuitftrekien. ZynJcderelvr.nomtrent twee mylen gepaneerd, komt meniSdei"il: % „Clie leer crmnt- te . ^^ .•_ i /- > .

•»'»«»/<•«ƒ, 2|njji,— j^...^^ ,^j v,i, ^vuar lil ac acnepen in alleyckprhpi.^ *''

tonnen feggea. 'k Vond daar in denja'ai-e i ö/. .Mijn Heer
Gabaret ,
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Cdaret^ Zcekapitein voor den Koning, die 'er het anker
geworpen h:id , vn wederkwam van een rooftocht uit de Gotf
van tMixico. Op defe zelve plajits heeft M ijn Heer de Li Tour
een Wooning gehad

, daar hy zyn verblijf hield gcduiircndc

Armcrkc
'^^'^ '^«^^cg van Rochel. Hy had 'er een goed Fort , 't geen

iMkeiuaöricn'^»^ wel diende , dewijl fijn Vader alstocn in Engeland was,
:;:j';,^"'aïwaar hyeen StaatjutKcr der Koningin van groote conditie
'louT.va.iei trouwde i ter gunibe van welk huwelijk de Koning hem
e«7oo:i. RidJer van de Koufeband maakte , om hem te verplichten

zyn Zoon te gaan vinden, en hein te brengen tot het Fort
onder de gchoorfaamheid van fijn BritannilchciVlajelleit te
ilellen. Ten defen einde dec men twee Oorlogsfchepcn toe-
rullen , in een der welker U Tour en zyn Vrouw fich ingc-
fchcept hadden. Zy waren niet fo haart in 't geficht vanhc-
Fort gekomen, of den oude /^r<?«r trad te land, alwaar hy
zyn uiterfte vlijt aanwendde om fijn Zoon te bepraatcn tot
het Fort onder de gchoorfaamheid des Konings van Enge.
land te ftellen; dat hy 'er het gebied in fou blijven voeren,
met luik een volkomene maclit als hy tot daar toegedaan
had, en dat hy en fijn Gemalin daar ook tot zynfekerheid
loudcn blijven; dat men ten dien einde Commiflien in zyn
naam had medegebracht, met d' Order van de Koufeband
om de zei ven te vereeren , en andere voordeeJcn welke hem
beloofd wierden door de gecnen die het gebied over de Sche-
pen voerden. Zy kwamen echter niet in het Fort, en de jon-
ge U Tour antwoordde hen j dat hy ten hoogften aan den Ko-
ning van Engeland gehouden was wegens dat hyfo veel 'TC-
negentheid voor hem betuigde ; maar dat hy een Meel?ef
had, bekwaam om de getrouwheid, welke hyfchuldig was
hem te bewijzen, t' erkennen; dat hy hen de Plaats niet in
handen kon ftellen , noch andere Commiffieneemenalsde
gccnc welke hy had; dathy den Koning van Engeland be-
dankte voord' eer

, die hy hem deed, maar dat hy geen ver-
gelding kon aanneemen als vanden Koning, zynMceP'^--
t welk fijn Vader en de Bevelhebbers dcrSchepen verplicht!
te de fchoonfte woorden der wereld te gebruiken , om hem
t overreeden, maar te vergeefs; want hy bleefftandvaftiV
in ujü üciluit , en zci kloekmocdiglijk tegen zyn Vader, dat

- noch
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noch hy

,
noch fijn Vrouw, ooit in 7.yn Fort fouden r,-,M't geen hem Jan met d' anderen te ruBdecj w.^krn

''''"

der na hun Schepen kceren vin \«S,Tt , ^ , '
''"^*'-

een man aan hnlftuurd^m^rrbn filmden vT''"»'de welke hy hcmrchreefalles'tgeen^iene,"konIl"''
'"

verplahten fich met vriendfchap ovcrteTèev^"""
^'""'=

anders bei ootcn had hem 'er met ,.e»^l^t \ ''?' ™'^"

d« ^y volk daar toe hadden dit hv ffix t"
''*"'g'=" •

in d^ngunft des ^^oZ%\:n^Ü^TJi'l'^;^^^^
het rechte middel was oS, ^ich tcfcd „en 1nlVh"r 'k'met m (laat vond om zyn krachten te wederftV,„ »^ 7 '"'•'''

tevergeefs gefluit; enhv zeWoö aUemoSil ^'^ ^"""^
tegen den geen. die hem-denbriefludXtt^ZH ''«''

velhcbbers en iijn Vader doen konden Wn^vliri^'"oordeelden, endathvenzvnvnlkf'UL ^
i

^V ^dfaam
om hen t' o'ntfangen

'^

DeToodè gin. deT^r Pr'"''
^"'^"

rug brengen
; waar na fy het b?flu>f"f„fen „1^1"V'''"

'"

I
te taftcn. Zy deeden dan des andeTenTaags vo?k "il"?

"""

ten, en vielen on het Fni-r üin v ^ ' "^^,ë» ™"< aan land zet-

|then dag enÏÏ nach'i'z^Trachft .^te n^dcr^n
' '""r ^-

I.flaaden om ver te hakken, ofer denb?aniinJ
om de pa.

maar die van binnen waren z^dam^ op hun hoede aV}"'
'

met toe konden geraaken. Daar wierden in H.?,' ''"O'.'"'
veele Engelfchen^dood gefchoo eTen gel wetft "r?'"8

S0&te?"an"ltd"etéf 'll^V^f' ''.^ ^^"-zcn en
't geen fy op het breeXvJrtoond;",'tT:e?"aC'f"^'

'

fteerden% achter aarde befchanfineen \ldlJ,^l ? '
" t"'aan de vier hoeken van het FonSwc™™LLf """'"

bezetting te leggen: fo feer hielde" "«"lil"^"^""»"}
van den ouden '•/>«. verzekerd .datïy 'erg^^nïge wede?!"

ftand
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ftand foudcn vinden, fo haaft als hy fijn Zoon maar gcfpro-
kcnfou hebben van d' eer en de voordcelen, daar lijn Maje-
ftcit hem mee bcgunftigde.

1)etaToftr ziende, dat de Kapiteincn der Schepen befloo-
tcn hadden d' onderneem ing te lai\tcn vaaren , en te vertrek-
je en, was in grootc verbaasdheid j wanthy dorft niet weer
in Engeland komen , uit vrees dat men hem daar een kwaadc
trek mocht fpeelcn. Zvn Vrouw bekommerde hem ook ge-
weldig, aan de welke hyfich niet dorft ontdekken j 't geen
hy eindelijk genoodfaakt was te doen , zeggende tegen haar,
dat hy niets fekerder , noch geen andere party te ncemen
vond, als die van byzyn Zoon te blijven; dewijPcr, nade
beproevingwelkehy gewaagd had, geen meerder veiligheid
voor hem in Vranknjk was, als in Engeland ; dat zy 'er heen
kon gaan, fo't haar goeddocht, maar wat hem belangde,
dat hy aan zyn Zoon fou verfoeken hem toe te laatcn by hem
te mogen woonen. Zyn Gemalin betuigde hem, dat zy hem
niet en fou verlaaten, indien zyn Zoon hen wilde vergun*
nen daar te woonen. 't Befluit eenomen zynde , openbaar-
den fy het aan de Kapitein, die het goed vond. Hy fchreef
dan aan zy n Zoon , en bad hem , te dulden dat fijn Vrouw en
hy in het land bleevcn ; dat, na 't geen 'er voorgeval len was
zy niet weer in Engeland dorften komen, dewijl 'er zyn
hoofd aanhing. Zyn Zoon antwoordde hem , dat hy d' oor-
faak van fijn dood niet wilde wezen; maardathy hem zyn
vcrfoek niet toe kon ftaan , als op voorwaarde dat noch hy
noch zyn Vrouw in fijn Fort fou komen ; dat hy hen een
kleine wooning daar buiten fou laaten bouwen ; en dat het
't alles was 't geen hy doen kon. Hy ontfing de voorwaarde

,

welke zyn Zoon hem aanbood. De Kapitein ftuurde al zyn
toerufting aan land, daar den oude /4Ta«rfichookvervoe*T_
de, met zyn Gemalin, twee Knechten om hem te dicneii,
en twee Kamenieren voor zyn Vrouw. Dcjonge deU Tour
liet hen een wooning bouwen een ftuk wegs van het Fort

,

daar zy 't in fielden fo fy beft konden. Zy hadden eenige leef-
tocht meegebracht, die fo haaft niet verteerd was oftejon-
ge la Tottr verfor^de hen daar af, voedende fijn Vider en zyn

weg

^iJSxjgM-..
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en my toeftond fijn Vader \n zynoor 1^, daar ik fo ven afgefprokcnhcb, te bezoek

geen ik deed. Hv onthnc mv fcer vriendpliit o« .

cnj

ver.„,-', , .- - - rtng my fcer vriendelijk, en v(plichttc my het middagmaal met hem en zyn Vrouw te houd^n. Zy waren heel zindelijk bchuifraad' TcrwiH kSwas, kwam 'er een Vader Recoll
betuigde de blijdfchap welke fyhad
^olge

et, aan wicn de Vrouw
' over my te zien. Ver

praatte iJc met
ieed van zyn Tuin , en my noodigde om ze te g^an bcz

Kecollet, die my een verhaal

krfr '^f.^""^"^- ^ ^y^' «'cuwsgicrigomaTlestebckn.

a.nboo'! H 7 '? "^^'l^^n/tgeenfcho^pmerkenswaardig
aanbood. Hy deed my met hem in zyn Cano treeden , fonder ecnige overdenking te maaken op het gevaar , daar ik ni v

nre7h?(^'°K
ftclde hegbende defe ianie? van ^arrennocj

in de wind. Wy zeilden de Baay over, die wel anderhalf
niiil wiid is

;
en fo als mijn Leidsman in 't aankomen het zeil

Wrn 1 r"' ""n

^''^^\^^",^' te hard tegen 't land aan teJoopcn, en fijn Cano te breeken, voor indewelkehymv
gcplaatft had

, keek ik fondcr achterdocht om: cnhocweï
Ik byna niet anders had gedaan als het hoofd omgekeerd en

"^'"^

door defe kleine beweeging de Cano buiten het gewicht 0^0^
daar ze mwas, gebracht, wierdzeineenoogcnblikomcc

'^evajrliiHe

doet. Wy kwamen in de Tuin, welke hy my zei alleen be-bouwd te hebben. Zy mocht omtrent een vierde deel vaneen morgen groot wezen. Ik fag'er een menicte vanfeer ?...„
fchoone Blomkool

, en alle andeïe foorten van Mocskrui -^^^^^

hZZn^'^V^T^'Ti ^'Z '"r"
ecnige Appel. en PeerlKiSboomcn

,
die heel fchoon Honden , maur noch niet in ftaatvan te draagen

, zynde jong uit Vrankrijk gekomen, en daarmaar ecrft in 't voorgaande Jaar geplant, 'k Was zeer welvernoegd over dit alles te zien, maarnoch veel meer wan-

i. d Erweten verheugden my door het aaufchou-
^ 2- ^vej^

zaaid

^émtA..
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wen van hun hoogte. Zy ftonden aan ftaaken , maar fo vol

,

dat het ongcloofeujk is fo men het niet en zietj en het Koorn
van gelijken. Daar war geen Koornzaad, 't welk niet feven
ofachtllrooyenhad, deminften; d' anderen twaalfen dar-
tien: en de minfte aar wascen halve voet lang, ent'ccne-
raaal vol. Maar onder anderen toonde hy my cenKoorn-
zaad , 't geen aan een kant gegroeid was , 't weid honderd
vijftig ftrooycn had , draagendc altemaal aaren, dieikfelf
geteld heb. Hy had 'er een hoepel van een oxhoofd om ge-
ilagen , om ze Itaunde te houden, uit vrees dat ze door de
wind om ver gewaaid mochten worden. Dejonge de U Tour
had ook een Tuin dicht by zyn Fort van RoornenErwe-
ten , maar fo wel niet gade geflagen als die van den Recollet.
't Land is vlak in defe Baayjen de Boomen zyn 'er feer fchoon,
van de foorten welken ik alreedts genoemd heb: doch men
heeft 'er fo veel Dennenboomen niet. Daar zyn verfcheide-
nc Vlieten die inde gcmek' iaayloopen, inde welke veel
vifch gevangen word , kleine Bakkeljaauw , Makreelen, en
ïindere foorfen j en in de monden der Vlieten feer veel Spie-
ring in de lente. Ook is 'er een Rivier, daar Zalm en Elft ia
word gevangen; en gaande na Cap de Sahle , vind men een
menigte van Schelpvifch , ?LhCor<jftes, 'Sourgos , Moffelen

,

CoHtellieres i en andere foorten , mitsgaders Zeekrccften,
Waar van 'er zyn welker ieder voorfte fchaar een pint en meer
houd. Defe Rivier opvaarende, en langs de Vlieten die lich

daar in ontlatten, ontmoet men een menigte van fclioonc
Velden en Beemden.

Uit de Z^a^j/^^a^y zynweg vervolgende, ziet men een klei-
ne Kaap of Punt, en ecnige Eilanden welke langs de kuft
leggen, bedekt met Boomen en Dennenboomen. Daar is

veel Gevogelte rondom, 't geen daar in de lente zyn neften
komt maaken. De Kuft is'er insgelijks mee voorfien. 't Land
doet fich niet bergachtig op. Defe Kuft is vol van Klippen

,

welke fich in de zee uitftrekken, 't geen maakt dat ze feer
gevaarlijk is om aan te komen. Drie ofmijlen van daar vind
men een Haven, daar een kleine Rivier is, die een redelijk
eind wegs landwaart in loopt. De Haven is goed , en Sche-
pen van redciijkegrootte konnen daarin alle zekerheid leg-

gen.
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gen. Zy heet de Havch vm Cup Naigre. Al het Geboomt is Haven van
daar gelijk het ander, 'tgeenik alrecdts heb genoemd, en ^''' ^*'i'*'

het aardrijk 'er goed , voor zo veel ik heb konnen oordce-
len. De Bakkeljaauwvanglt is 'er feer overvloedig, hoewel
ik 'er niet een Schip gezien heb. Verder voortvaarende,
Vind men een groot Eiland , 't gec i een goede Haven maakt
tuflchen het land en dit Eiland, welke 'Fort attx tJHo»tons oF Vomux
de Schaapenhaven heet. De Schepen konnen 'er yan twee kan- -^1"'""'" "'

ten in en uitkomen, 'k Heb daar Bakkeljaauvv' zien vangen. vcm.'''*"'^*'

Zy vaaren omtrent twee ofdardchalfmijlin zee , om de Hak-
keljaauw te vinden, die men laat droogen op een zekere foort
van horden, op de welke men gehouden is zulks te doen

,

als men ter plaatfe , daar de Vifch gevangen word , r, iet dan
zand en gras vind, 't geen daar niet bekwaam toe is. 't Ei-
land ilaat vol van Geboomte , en onder anderen ccn mcnifuc
van Dennenboomen. Achter dit Eiland , nu het groot iSid
toe, is een grootc Baay, die wel drie goede mijlen in de
breedte, en fo veel in de diepte heeft. /Un "'t eind zyn twee
kleine Rivieren, daar men met Chaloepcn niet fecr ver in
op kan vaaren, ter oorfaak der fwaarc Klippen die 'er in
groot getal zyn. 't Land is 'er byna gantfch bedekt met ftee-
nen, Men ziet 'er geen Gebergte boven aan de Rivieren

j
en de Boomen ^yx\ 'er fchoon en groot.

Vaarende langs de Kuil heen , om d'andere Kuft der Baay
te vinden, ontmoet men een groote uitgellrektheid van
Maraflen , ter langte van omtrent twee mijlen, en ter breed-
te van een , alwaar het gcty oploopt , 't geen een groote me-
nigte van kleine Poelen maakt , welke altemaal vol zyn van
Gevogelte, Trapganzen, Endvogels, Teelingen, witte
en graauwe Ganzen , Snippen , Corbegeos , en meer andere
foorten van goed Wild; en alle defe Maraflen fijn bedekt
met feer goed gras. Vervolgende den weg langs de Kuil;,
vind men een kleine Haven , die aan het ander eind der Baay
is, twee mijlen van l' IJl^ attx Moutons of het Schaapen-eiUnd
afgelegen, welke Tort J{oftgnot of de Nachtegaalskivcn heet.i'ortRom£.

Zy is leer wel gelegen tot de Bakkeljaauwvangft , die daar in ""''^f
>''''-

*
1 1 • " *-* ^ o ' tfcjalslia-

Defe oord is d' eerfte plaats , daar ik de fittende Vifch-
I> 3 vangfl:
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vangft heb willen oprechten , ten welken einde ik Maat

Ra.,lj L n.y berchern^de?wri:;is?;en ^"^^^^^^
vangft gelukte my heel wel voor dcfe tocht. Ik ftuurde hlrSchip gelaaden weder na Brctanje, daar de Vi crredelii'wel verkocht wierd

; 't geen ons na een grooter Schin dicdomzien Wy kochten 'er een van den Koning , de C W;«igenaamd van twee honderd vat , 't welk vvVtotde V,4vangft deedenuitriiften; en een mvner Broeder, IV
itftr w'"J^>'"^

^^P^^^"^ van^.cnlontg"W i?g^^^^

l\fuu'^l' °P^'''' ^"^'^^ '^« gebied over te' vèe.ren. Hy bracht het my in 'Niem-rrantnik daar wv h.
fijn vangft deeden aanft'ellen ^die ons 00 ?e'er vve] JeÜt?Z>;nde vol met Bakkeljaauw gelaaden, gaven wvhft^^^^^^^mijn Broeder om na Tm^ inPortuaaal toa..r. ï

^'^^^.'^a»

t^:r^ r''T'--> '^geen h;"lc:^tt;f l'd"e"d"^haaft als hy 'er gekomen was, ontfing hv omtrenr?Wo avan het darde deel fijner laading inReaalen l.ii r

"^^

Rochel overmaakte! maar temi ? I^y'blg WlS^^^^^te loflenen te leveren, wierd deLorlog tuiFchen de r^^^Krooncn verklaard
; en men vergunde aan .ïr r

7^^
dne maanden om uit de Staaten d^esïtnings van Soani

''"

daar Portugaal in die tijd een gedeelte afSfe? e v^a" e"
'

ken
,
om met overvallen te worden Eer /J^aJ. !

verftreeken waren
, perfte mijn Broeder 7vnN.l r

''"^'"

Ondertullchen kwam 'er ee^order vaneden?' "" ''"'

Spanjcn om alle de Schepen t' arrefteeren tZ^ri""^?

"

onie, 'tgeenvryelijk heen moch gaan^^
kpopershaaftten zich niet met tebetaalen Z\uf^ ^ ï^"
dig uitvluchten; en een maand voorIV^^^^^^'^'?'-
verftreeken waren, floegen zv Jn mii^ R ?'' "'''"'^'-^"

Schip tot hun Indifche rcf e\Vop" n ^De kol'' ""Z
^''

maakt engeHooten, op voorwaaniè ^.n ^ ^'^''"^ S^"
ningen tettaalen, en^dat hèrm in B " ^-'' ^'''r'^" P'"'
2yn geld en volk li een ander SfS Sch?o''^r

"^^
''T

!?fcil^"-- ^-- of -ht dagen ii'c?Te;trr^^^^^^^
.^...,-... .vac» ^^iaeücmegn-goedgedceltevanzyn^geld:

't geen



uffen

^inde ik Maat-
r de "H^xjlly

, en
oinmandeur de
teHaive. Mijn
Ikftiiurdc het
Vifch redelijk
ter Schip deed
; ) de CathariiJti

/ totde Vilch-
iers , de Ftiray

ngs Schip ge-
iover te voe-
daar wy hem
r wel gelukte,
n wy laft aan
an, ten einde
eeldeed. Zo
ent de waarde
welken hy op
;asmetdercft
chen de twee
de Franfchen
van Spanjen

,

» te vertrek

-

drie maanden
'etaaling aan.

Koningvan
;e{bndert het
onfe Vifch-

ikcndegefta-
Inc maanden
der voor het
3p wierd ge-
;ereede pcn-
ry fou Itaan
't geen daar
•trekken, te
mzyn geld,

't geen

van NOORD-AMERICA.
,,

'tgeenhy aan boord van dit Schip deed brengen, 't welk alreedts op de ree lei. MidlerwijlWam 'er cfn Vwcd7ordervan den Konmg om alles te beflaan. Op defe orier befloe
'

de Gouverneur het Schip van miin Broe^der , zeggenSe , da^het Spaanfchen Kooplieden toetehoorde, en dat het bekwaam was tot den oorlog. M,jn Broeder [\c,d fijn klachtenaan den Gouverneur: hy verfoditof de reft van zv bet"ling, ofzynSchip. De Gouverneur beloofde hem^ dat hyhem zou doen betaalen
, en ftuurde ten dien einde iemandmet hem

,
om aan de Kooplieden te gebieden de betaaSteyolemdigen. Zy beioofienhet, doch daar kwam „Te "ffIn tegendeel knibbelden en draalden zy zo lang, datdedwêmaanden verhepen

, en daags voor he[ verftnfken van den

^ererl?;
^/^ """"^.^" ^ ^^^^"^«"dtsuit

,
?nbeweerdcn in 'tgerecht

,
dat zy niet gehouden waren te betaalen , dew.il deKoning 'er ficïi m 't1)ezit af gefield had eer het hen roebe!ftporde; dat hy zyn verhaal op den Koning moeft Toeken

nomen.
^°°' ^" '''^^''J^^'" ^''^''' "'''''''''' "^ fich ha5 ge!

DeGouverneurgafhemdaarbricventoe, mctdcwelkenhy na Madrid toog , daar hv zyn faak beweerde, en zyn soedrecht zo wel deedSlijkcn, dat mengenoodfaaktwas^, omtevermydcn hem recht te doen , hem een cjuereUed'vi(Iemand,
r maaken, uit kracht van de welk men hem inde gevanee-ms fmeet

; 't geen al zyn betaaling was. ^ ^
Den Ambafladeur van Vrankriik, die alstoen te Madrid

heL'F^^ y"^ '" de gevangenis Sefoekcn. Hy verhaaldehem zyn faak; maar hy kreeg 'er geen andere trooft nochhoop af, als dat den Ambafladeur hem verzekerde, dat hvgeen ftaat mocft maaken om 'er iets af te zien, dewijl hv tedoen had niet bedriegers, die nergens op uit waren als omnem zyn Schip en Koopmanfchappen te doen verliezen Hv
beloofde hem echter, dat hy 'eraffoufpreeken

, en'erhembmnen twee ofdrie dagen befcheid van brengen •, maar al zo
vruchteloos als d' eerfte reis , hebbende hem verfekerd , dat
nicn uem met in de gevangenis had doen fmijten, als om hem
te beletten zyn fchuld te eiffchen; dat hy uit kon gaan, mits

dat
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dat hy niets en eifchtc: 't geen hv deed ter borgtocht van
een Schoenlapper voor een rijksdaalder. Zyndc in vryheid ,

f
ing hy den Ambafladeiir nu en dan bezoeken , dieallengs-
ens genegentheid voor hem kreeg , en liem bekwaam vond
om aim den Kardinaal de Jiicheltett te doen wecten^t geen ^cr
alstoen in Spanjen tegens Vrankrijk omging , konnendc
niet fchryven uit vrees dat de brieven onderfchept mochten

Na zyn brief aan defen Eerften Miniiter ter hand gefteld ,

cn liem gezcgt te hebben , dat hy hem alleen te fpreeken had
jvegens l'aaken van gevolg, daarden Ambaüadeurhernmee
had belaaden, kweet hy 'er fich zodanig af, dat de Kardi-
naal betuigde 'er over voldaan te zyn , enhem fijnbelcher-
ming beloofde , om te trachten hem betaaling van zyn Schip
te doen krijgen: maar defefchoone woorden waren 'talles
't geen wy 'er af gekreegen hebben , voor fo veel den Com-
mandeur tic Raz^tlljfy den Bretanjefchen Koopman , en my
belangt: want noopende mijn Broeder, de Kardinaal gaf
hem het gebied over een Konings Schip. Ziet daar den uit-
il'ig van het ontwerp, 't geen ik gemaakt had om in 't ge-
volg een zittende Vifchvangft op te rechten. En hoewel
men geloofd heeft, dat mijn voornaamftc oogmerk in alle
niijn ondernecmingen in defe Landen altijd gewecft is de
Pel ccry handel met de Wilden , heb ik daar nooit Haar op ge-
maakt als op een toeval , dat eenigermaatc kon dienen tot de
hoofdzaak van 't geen in het Land gedaan kan worden , wel-
ke IS de zittende Vifchvangfl: en de Landbouw, onderrteld
zynde d'oprechting van een of meer Colonien op alle de
pl-wtfen, van de Kult daar men beide defe dingen met voor-
deel UI 't werk kan Hellen.

Vervolgende de zelve ftreek , ontmoet men een Kuft, cn
Jangs heen Eilanden van plaats tot plaats. Daar is doorvaart
^!??'", "^ ^^''^^^" ^" Chaloepen tuflchen het groot lami cn
d Eilanden

, welke vol van Dennen- en Berkenboomen
ftaan. Hebbende fes of zeven mijlen lanes defe Kuft heen
gevaaren , ymd men een kleine Rivier, welkers intrede goed

is

f
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IS voor Barken. Zy komt van niet verin l„.rU„j ,

''

woonders, v/elke a recdts eenmeniaf^tro» i,
. '^'^'&^"-C')miniq.

den toen hv ftierf r "u'ï "^'^"'§^^^3"koorninzanie . i^ur <1ck^
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de Zalm , de Bakkeljaauw , en andere foorten van Vifch.

De Jaet is 'er niet minder overvloedig , 't geheelejaar door

,

van allerhande Vogelen die ik alreedis genoemd heb. "'t Is de
plaats welke de Commandeur de R^xjHy tot zyn verblijf had

Woonpiasu gekoozcn. Wat my belangt, 'k had een andere plaats verko-

xtat,

"^^

zen aan d' andere zyde der Rivier, daar het aardrijk feer goed
was, en op den oever van een andere kleine Rivier, welke
rn de groote vloeide,' alwaar ik een Wooning had doen op-
rechten, 'k Had twaalf mannen bymy, d'eencn Landbou-
wers, en d' anderen Duigenmaakers tot vaten. Timmer-
lieden, en anderen tot dejagt. 'k Was voorzien van aller-

hande voorraad. Wy maakten goede cier ; want het Wild
'^rtbrak ons niet. Van boven aan mijn kleine Rivier vier of
Vijfhonderd treden bofchwaart in gaande , kwam ik in groo-
te Poelen vol van Wild , daar ik in ging Jaagen , laatende de

froote Rivier aan den Commandeur. In defe oorden was al

et Geboomt niet als Eiken , zynde 't geen dat ik zocht. Ik
ftelde daar mijn Duigenmaakers en Timmerlieden in't werk.
In twee Jaaren had ik een menigte van Vathout , mitsgaders

Huisbalken en Ribben al gevierkant, Mijn Heer de Raz.i/i/ ,

die niet en wenfchte als de goedheid des Landts te doen ken-
nen , om volk derwaarts te trekken , zag met blijdfchap

,

dat ik het Hout laadde in de Schepen , die hem zyn voorraad
brochten

i fonder het welk zy ledig weer na Vrankrijk fou-
den hebben moeten keeren.

't Was voor my een gemak , 't geen hem niets en kortte.

Dit alles gaf hem een groote verno'eging, en fou een groot
voordeel gegeeven hebben aan my en aan mijn Ma.ufchappy
van de Zittende Bakkeljaauwvangft , v/elkc ik wilde op-
rechten, gelijk ik gezegt heb, en die mislukte, niet alleen-

lijk door het verlies van ons Schip , maar vervolgens door de
Oe .lood van dood van Mijn Heer de Razjlly , op wien Mij n Heer d' ^may
Ji'SYy volgde, door een verdrag met des Commandeurs Broeder,
wtrpt alle Ditoracht groote vcranderingc in het Land ; want d' eerftc

•ndetncc"" begeerde niet als des zelfs goedheid te doen kennen , en het
•«im::cii lu'ete doen bevolken; en d' ander in tegendeel vreesde dat het
««cuan

. ijg^yQQj^^ ^-Q^j worden: ook heeft hy 'er niemand heen doen
udvken, cü alle d'InwQondcr3vaa*7rtii'f tei"oy/^oj<i/doen

over-
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3fovervoeren

,
houdende de iidvcn altijd als'flaavcn. Tonderhen daar eenig profijt te laaten maaken. Zyn hnmeir en daïvan fijn Raad was teheerfchen

; 't geert zyWtroudcnheb

I endh'T'" Tv 'll^'^'l^'^
<^eVed/eid des Landde:kcndhad

,
endat het bevolkt was geweeiLZvhcbbeH^vSfo

wel gewaar doen worden; Want ledert de dood van M^?Heer^. R..,ll. heb ik de vryheid niet mogen ^nie^n^i"mijn Hout te laaten overvoeren: en hy h?eft?,ooit w"llentoe.han dat de Schepen
, welke ledig weer te rug mocrtcnkeeren, het mnamen hoewel ik hem^e helft v!n de verkoopmg des Houts heb willen geeven. Mijn Meerfer-Dui"genmaaker

,
aan wien ik de helf?gegeeven had van 't geenTker afpretendeerde

, 't geen een vierde voor hem en een v er

JioyaL Ziende dat defe man hem perffe, om zyn Hout te mogen doen wegvoeren , ftond hy't hem toe, zo hy 'er eenSchip toe kon vinder Datir was alstoèh-cenkleine Bark van£aJio». die hen leeftocht gebracht had. Hy fprak 'er dengeen over aan, die defe Bark commandeerde f welke hem
2e, dat hy 'er te -Bafion een fou gaan koopen. Hy verzochtverlofom erheentegaan, 't geen hem vergund wierd On2yn wederkomft ftrooide d'.^^^aj uit , dat hf hen, onde'r dcSdekmantel van fiin Hout te komen haaien, verraaden had
dat het was om hen t' overrompelen. Hy deed hem dan ineen gat fmijten, daar hy geen dag kön zien, metboeyensvan vijftig ponden aan de beenen ; en hier liet men hem vin
elendefterven. Zo lang als ^'^«„^^ geleefd heeft, iszynbe"
leid altijd geweeft de geenen, welken hy bequaam achtte omhet Land door hun voorbeeld te doen bevolken, kwalijk te
handelen; zulks dat ik genoodfaaktwashetfelveteverlaa
ten

,
en voor meer als twintig duifend guldens aan Hout vanallerhande foort

, t -nemaal opgemaakt. Waar uit menwel bcfpeuren kan , hoe goed een Land ook wezen mae, dat
er geen menfch ,s die 'er vrucht af kan trekken , zo hv in

fijn onderneemingen vervolgd word; en al heeft hydeta-

!^^.'^^::^!^t::'^'' ^^-V^' zomenhemd'ehan.
-^^.n bii.u

, ^n uat Hii^u ii;;iu üdcü iicn er at te dienen ;
't geen

door mijn voorbeeld gcnoegfaam bcweezen is. d' uiunafver.
^ *

oorfiiak-
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oorfaakte naderhand noch groote wanorders in het Land ;

en fijn Kinderen waren wel gelukkig dat zy een toevlucht in

my vonden , na dat ze van d Engelkhen verdreeven waren:
hebbende mijn beveiliging gediend niet alleenlijk tot het

onderhoud van rr.ijn Huisgezin , maar ook tot net hunne
in hun nood , geduurende byna een Jaar , en voor alle de
geenen die my hebben vervolgd.

IV. HOOFDSTUK.
' I

Vervolg der Kufl vanAcadïa van Haive aftot aan Camp'

feaux , daar ze eindigt ; behelzende een hefchryving

van alle de Rivieren , Fülanden , Bojfchen , van de

goedheid des Aavdryks y van de vèrfcheidenefoorten

van Jagt en FtJIchery , mitsgai,^crs van d' ontmoetin-

gen en gevallen welke den Auteur wedervaaren zijn.

V

hiid in ue
zelve gele

An Haive afvaarende, en de Vergulde Kaap omtrent
een mijl voorby gezeild zynde, Komt men m de Baay

niiyvan vm Adtrligatche , dSe byna drie mijlen diep is , vervuld met
«im«m.i"^' verfcheidene Eilanden. Onder anderen is 'er een van een
«cioof lier

^ vierde deel mijls in 't rond , zynde maar een Klip bedekt met
Rcns eenTi-Krepelbofch, als Hey en diergelijke. 'k Was in defcBaay

met M\']n VLeex' de Raz^tUy ^ en eenige Wilden die ons geleid-

den. Ondertuflchen zei ons een Tolk , fo als wy dicht voor-

by dit Eiland heen voeren , dat de Wilden daar nooit de voe-

ten op 't land zetteden ; en hebbende hem de reden 'er afge-

vraagd, antwoordde hy, dat, als iemand de voeten op dit

Eiland zette, de brand infljn manlijke deelen vloog, en de
aelven verbrandde , volgens 't verhaal der Wilden: 't geen
ons oorfaak gaf om te lagchen , en noch meer wanneer de
Commandeur dt Raz.tlly tegen een Vader Kapucijn van meer
^Is feftig jaareji^czegt hebbende, dat hy 'ecaan land fou gaan,

<xm die iieden van hua. dwaali^en te gcncczen« defc zulks

weiger-
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weigerde

, en hcc ,.;ccnfins doen wilde, wat Mijn Heer ^^ Ra.uiiy hen ook mocht zeggen. Men voer dan voort tot aan heteind van defe Baay , daar wy verfchc- . ne andere fchoone
^1 anden vonden , vervuld voor een gedeelte met groote
JiiKcnboomen. °

Vervolgende onfcn weg , kwamen wy aan een plaats,daar mijn volk bcfig was met aan Timmer- en Vathout t' ar
beiden. Mijn Heer ^.^^z.///; verheugde zich, ziende een fogroote menigte van Hout, en zo welgcilcld. Hv zei dui-zend fraaye dingen over de goedheid dcsLandrs, over hetgroot getal van volk 't geen m Vrankrijk armoede lijd, ennier op haar gemak fou konnen leeven : maar hy roemde het;L.and noch wel meer, wanneer ik hem deed treeden in een

iC-aal
,
welke ik had laaten maakcn , overdekt met bladeren

daar hy een tafel vond feer wel geftoffeerd met potfniis van G.n«y
1 ortelduive;i

, Trapganzen, en Cravms, Al lijn volk ver i"""'"'
blijde zich fo wel als hy j wantzy hadden alteiaal moeden '^^^^^^^^^^^^^^

appetijt. Op dit gerecht volgde een ander van Cm-^^^, en luz l^V
1 eeinrgen

j en op dit een darde van Houtfnippcn , Water- ""^«"•"

inippen, en Leeuwerken
, piramidaalswiize opuefboeld

Dit was een verheuging voor al het volk, zo vecï Gevocell
te te gelijk te zien; en het had mijnjaagersaltemaalmaar
twee dagen gekolt. Braambeficn en Aardbeyen in overvloed

ier"w"l T' "^'^'u' ' ^r.^'
'^'y Sebracht door de kinderender Wilden, welken ik daar toe gebruikt had om mijn volkmet van hun arbeid afte trekken. De witteenroode Wiinontbrak met op ^tï^ Meine gaftery j zulks dat MijnHeir

dcRa^Uy^Vi al fijn gevolg feer wel voldaan waren , eelijk ook
mijn heden

, die wel g^wcnfcht zouden hebben dat defe goe-
den Heer hen wat dikwils had komen befoeken , daifr \k
mijn rekening niet by fou hebben gevonden , niet om de
koften van het Gevogelte , 't geen my niet en ontbrak, wantwy kreegen het alle dagen varfch , maar om de vcrachtering
van mijn arbeid. °

Vaarende uit de Baay langs de Kuft heen , ontmoet men
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^S NciuïPkeurige Befchrijpwg tier Kufhn
fchoonc Landcrycn , bedekt met groote en fchoone Boo^
men Aan den anderen ingang, ter rechter hand, vind men
geen fraay Geboomte, of men moet diep in Rivier opvaa^
ren. Men heek 'er niet ïllskaalehooge Klippen. Tuflchen
dcfe Klippen is een kleine Haven , duur de Schepen in anke*
ren

,
en daar 'crdikwils zyn die 'er hun ViÜchery aanftcllen

droogende hun Vifch op Klippen ; en de Chaloepen , die oö
de yisvangft gaan , vaaren aan beide de zyden in en uit F en
wemigjc m't ruim van dcfc Eilanden is de vanirftcoed^n
overvloedig van Bakkeljaauw. De Makreel en Hariiic ont-
houd fich in menigte aan de Kuft. Dcfe plaats heet P^jTepec,
Aan de Zeekant ziet men niet als Klippen , welke altemaal
kaal zyn, ter verte van vier of vijfmijlen. Langs dcfe Kuft
Itium met als Dennenboomen , vermengd met ecnig ander
Geboomte. Vijfofzes mijlen langs de Kuft voortvaSende
vind men een Baay van omtrent een mijl breed, daareeni^e
ii.1 anden in leggen. Hier beginnen de Boomen en het Aard-
rijk aangenaam te zyn. En daar tegen over, drie of vier mu-
ien in t ruime fop, legt een Eiland van Klippen, 't geen
groot IS, met klem Geboomte 'er op. Men kan 'er zeer be-
iwaarlijk aankomen, 'k Heb 'er eens geweeft met een Cha-
locp in de tijd dat de Vogelen hun neften maaken. Wvvonden er een zo groote overvloed van alle de foorten die
Ik genoemd heb, dat al mijnScheepsvolkcnikaan't Aok-kcn hakken geteegen zynde, wy 'er een fo groot getal afdood Hoegen

, zojongen als ouden , welke te Fuy waren om
fich uit hun neften op te lichten , dat wy ze niet altemaal meekonden neemen

, behalvcn dat de menigte der -eener die
zich gcbergd hadden

, en opgevloogen waren", e?nfodikkewolk maakten, dat de ftraalen der Zon 'er niet door konden
dringen. Wy traden weer te fcheep met onfeJagt, en maak-ten 'er aan land goede cier mee. Vervolgende onfe ftreekomtrent vijfmijlen, vonden wy een Rivier , TheodorHS.Rivicr

rijd goedig maar daar zyn eenige Klippen hier en daar ee-
x.«a.u, wcxKC met groot, noch aan^t iandvallgchegtzyn.

Wat
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Wat het Geboomte belangt, men heeft 'er van allerhan,l„(oon

,
en ze zyn 'er d,k en van fehoone hoog"e doeh je

Hrl^i-'ftT'-''™
van defe Rivier, vervolgende de ftreckJano»de kurt heen

, vmd men de Baa, v,néU ËdmiK d wH ,^f „
t,en mylen wijd .s Eer men 'ei^in komt. ontmoefmen KI „ '«'^'S-

T" «"^Ll K r" '

'"
'i''f ?,"»"'"" •

welke in de?cBXic-ggen, zyn Klippen, doch d'eenen veelLM-oorrrvo«r^vang ais d'ande/ei. Men heeft'er ecrgoKeeltë d-nr"n.et als Mos op ,s
;
op anderen

, Heide ; op a dfre^ kle n.Dennenboomen fcer laag en t' eenema'al g^etakt K^^c 3ein de Baay
,
vind men grootcrEiIandenfdaar de Denrcnboomen f^choonder vallen; en in defe gantfcheiuumc vanacht.en mijlen ziet men niet als Eilanden

, daariJ ct'ètdnooi, afheb konnen weeten, noch ook dat van e {^,V/t geen 'er van a Ie kanten overvloeit. Daar is dooi tocht vand eene punt nad' andere der gemelde Baay tuflchen defb F

men moet den vveg v el weeten om 'er door te vaaren DefeBaay heeft wel by de vier mijlen diepte, en ve fcheiJeneRivieren die 'er inloopcn; doch ze zyn kleinzen om è

fent W?^'''^^" ' ^"^r
^^' S^°°^^' ^1'«^"

'
do"; de wel."ken de Wilden gaa.i en komen. Zyzyn'er ingrooteetalter oorfaak van de Jagt die 'er goed isindeholgeTafdenzynde daar Bergen gantfch vol v?n Elanden. S hcëft '"r'

gei:t°;L?fr^^"'
engoede grond, en^-aayeetl^

Vaarende uit defe Baay , vind men drie of vier mijlen van^aar een Rivier daar kleine Schepen in konnen iomènmaar daar is een foort van een Eiland, 'tgecnZandpkatenm de ruimte fmijt
, daar de zee geweldig te|ên breekf Menmoet ze voorby vaaren, en dan weerlanis het land te ruek.eeren. Daar is een kein Kanaal

,
waar doSr men 'er 'n CfWn Als men 'er in is, vmd men waters genoeg: "ndeWdoetfichfeerfraayop, met goed vlak land. DeBoo!men zvn'er frhnnn . f»n .7^i-,^p.,»K," r ^_.- i

.^*-''-uuu-

of„^r 1 i." r"\V ""^"'.•"^^^'-^•'' ^""itcnuaariKaireedts
afgefprokenheb. Dejagtis'erf- '

- - '^''""
*goed, Wild.

Zyn
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Zyii weg vervolgende, vind m';n na vijf mijlen vaarens
ccn andere Rivier, hebbende een klein rond Eiland inden
ingang, bedekt mcc Gras, 't geen het Groene EtUnd gchzc-
ten word ; en de Rivier is genoemd 5. tJH.iria door U (jnau-

diere t die fich daar mctter woon ncerflocg, en 'er een huis

had doen bouwen drie mijlen boven des zelfs mond, kon-
nende de Chaloepen nier hoogcr opvaarcn. 't Land is 'er

plat. Van den ingang der Rivier af, en tot een half mijl bo-
ven de Wüoning, en hoogcr, zyn het altemaal Klippen.
Zy fpruit uit, een groot Meir , 't geen omtrent twee mijlen
boven de Klippen gelegen is. Alle de VVooningen van la Gi'

tauditre waren beflooten in een Fort van vier kleine bolwer-
ken , altemaal van fwaare llaaken of paliflaaden gemaakt.
Daar lagen twee metaale Stukken op, encenigcStecnlluk-
ken alles in goede vervveering.

Ltt Girandtcre had ecnig land doen beplocgen ; maar dit

aardrijk was niet van het befte , ter oorzaak dat het zandach-
tigvicl. 't Bracht echter goed Koorn voort; doch het heeft
niet vervolgd. Wijders waren 'er de VilVchcry en de Jagt
overvloedig; maar 'er niet mcc vernoegd zyndc, begon hy
te denken op middelen te vinden om my op 't lijf te vallen,
grlijk hy deed. Hy toogna Vrankrijk , misleidde de Gein-
tcrefteerden van d oude Compagnie , en deed fich mijn
Wooning geeven met vijf-en-twintig mijlen landts aan my
vergund, daar ik affpreekcn fal als ik fo ver gekomen fal zyn.
De gemelde U giraudieret die met my om defe zaak ander-
maal in Vrankrijk gekomen was, fich door de Compagnie
van zyn pretentie verfteeken ziende, is 'er niet weer heen

fcgaan ; en de "Baj/ , zyn Broeder , die in zyn plaats het ge-
ied in het Land voerde, is ook weer na Vrankrijk getoo-

gen, laatendc in zyn fteè cenen Huret , die 'er federt altijd

gcblcevenistotinhet Jaar 1669.
Ecncn ia Montagne, dicin mijndienftgcweeft , en dien ik

uitgehuwelijkt had aan een der Dienftmaagden van mijn
Vrouw , arbeidde voor zyn rekening te 5. Pteter op 't Eiland
van Cap Breton. Daar waren wel zes gemeten goed landts be-
plocgd, fonder wortels, daar hy fchoonKoorn, Erweten,
en Büoiiea afin z.amcidc, door hcc middel der penningen

welKen



1 ; maar dit

ran KOORD. AMERICA. .,
welken ik aan hem had vcrftrckr Litn.^^^A ui.

cn^ n.Tf"•
"^'^«•fy»!

den tijd der ViAdKrycrbice-'V en
.

De Schepen gereed zynde om te vertrekken zaTfi^

ccrcn, ten einde my voet tc^ecvcnomtefTplonv/.n i V

jvijl 2c met wiften waar ze by gebrek by overvoerinc heenfouden. Hy vernoegde fich nfet met m^ dcfj heden ontroond te hebben, hy trok 'er noch anderen tot fich Lr.S"'"^|g«.beef'er omtrent tweejaaren
; doch zLnde ^df; h^'e"fijn rekenmg niet by en vond , en dat men hem n et en h^efdgeen men hem beloofd had, fou hy gaarne weernafi „

ZfX
'^°°"Pl^^'^ gekeerd hebben. mLr ik wilde my nTemeer op hem vertrouwen Z,. iy.r^„, „a^ hem , zyn Wo wen zyn Kinderen

, daar hy noch wel fo lang by ^Icefarbl'den londer een dmt te winnen, Hy wift niet, wa hv inVrankrijk
,
alwaar hy geen middel had om te leevcn aan föavangen. OndertuflcLn liet /. i?.r£«. fich voorftaan^ïhvheip genoeg gaf met hen altem.al del^oft tegeeven- mw

gShad"''' ^-i-/^2.^^.«^^ cvcaalshT/rc.".X

^
Weetcndc niet wattebeguinen, nam hy het befluitvanmet fijn ^antichehuisgefin nu l>m Royul te gaan. HySfich mdienit van d'Engelfc hen, en kreeg 'er krukken llot

afi waar na hy fich omtren de Kuft vertrof, daar hv ecu Hatop de wijs der Wi den maakte. Hy bereiddq^eenigJ Hui" nwaarvoorhy kruit loot, brandeVyn. enande fgc" akSijkheden van de Kapitemcn der vkhers kreea. A JiK

f.n I
^y^^^""/^'- ^y ^5" Engclfche Bark ontmoette , devan S. e?»f4r.^ kwam , daar zy Hum, Bevelhebber in deWooning van den Heer ^.CW, hadden fneenen t'ovcroniDelcn. d'Rncrplfrhpn .^r^««£.--.J„ l- ... ._

"^"^tovc-

hoe ze hen mislukt was; maar UMant^ignis hen beloofd hcb-
^. bende.
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bende, dat hyze fou doen gelukken, indien zy weer der-

waarts wilden keeren , en dat hy hen gaarne fou verfellen

,

om fich te wreeken van het leed 't geen hy *er af ontfangen
had , en hen voor Leidsman dienen , weetendc alle de we-
gen, en de manier van doen, lieten zy 'er fich lichtelijk toe

oepraaten. Hy leidde hen dwars door het bofch tot dicht on-
der het Fort,juift op het uur van het middagmaal j en gaan-
de vervolgens op kondfchap, vondhy, dat men at met ope-
ne poorten. Straks liep hy 'er d' Engelfchen afverwittigen,

die in alle haaft kwamen aanzetten om in het Fort te geraa-

ken. Ondertuflchen kwam 'er by geval iemand uitgaan , die

hen gezien hebbende , flooten zy llraks de poorten , en rie-

pen ter wapen : maar d' Engelfchen bemachtigden de ge-
ichutgaten, alwaar hun fnaphaanen door leggende, fchoo-
ten fy op den eerfte die uitkwam , vervolgens op een ander ,

en hielden hen aldus belegerd. Zy arbeidden om een ingang
te maaken, en dreigden alles door de kling tejaagenfozy
fich niet overgaven ; 't geen fy deeden. d' Engelfchen de
meefters zynde , bonden hen aan malkander , en deeden hen
door een gedeelte van hun volk bewaaren, terwijl d' and&.
ren alles pionderden, en in hun Schip brachten ; en^aden
brand in net Fort gefteeken te hebben , voerden zy hen aan
hun boord, daar fy facaeen Chaloup gaven, ten einde met
de zelve om een goed heenkomen te zien. //«r« en fijn volk
niet weetende werwaarts fich té wenden, kwamen zy in mijn
Wooning van l^tpt^iguit aan het eind vznde Baay der Hette

,

alwaar mijn Vrouwm mijn afwezen hen een gantfche winter
de koft gegeeven heeft, 'k Heb fijn handfchrift, daar ik noch
geen betaaling af heb gekrcegen. Ziet daar hoe mijn naar-
itigheid en arbeid my gelegenthcid hebben gegeeven om de
geenen in hun pngelukken by te ftaan , die nooit land ts ge-
noeg na hun zin konden hebbeii , en die nergens op uit wa-
ren als om my te dwarsboomen en teverdelgen, ten tijde
dat de Voorzienigheid my deed arbeiden tot hun onderhoud,
en om hen brood in hun clcnde te geeven: doch dit fy gezegt
fonder roem ofverwijt.
Van de Rivier S. Maria tot aan Cap de Campfeaux heeft me"

ftijf tien mijlen j en hebbende vier of vijf mijlen langs de

. Kult
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Kuftgevaaren, vind men eenBaay, daarKliDDenin^vnen daar geen fchuilplaats is als vooJchaloepen^.^ Omt'^ent'drie m.,lcn m de ruimte leggen Eilanden , acLe dVweken
Kerheid. Hier ftellen ïy hun V flcherv aan *.« 1..I ^ f
Vifch op d' Eilanden drolgen, daa^een'hoo^^^^^^^^^ ^Van dere Baay fijn weg langs de Kuffvervoleinde 2?eTm^nhooge Landen en Klippen? fonder eenige fc¥u" IpfaSI

V. HOOFDSTUK.
Befchrijptng van Camffeaux, van de Baay en kleine Door. -

vaart van Campfeaux tot aan Caf S. Louis
, ^^M ook

van de Rivieren, Eilanden, Havenen, 't Geboomte
de Jagt, Je Vijfchery , en 't geen daar V hyzonderk
gebeurd ts

, mder anderen een vreemde hifiorie van een
Zee- ófMeerman.

Campfeaux is een Haven van wel drie mijlen diep , welkevan de Kaap het begin van den ingang der grootrSl^vvan S,W«. maakt^ Defe Haven beftaat iiTet als^i?t een e?al van Eilanden. Daar is een groot van omtrent v^er m"ife„n den omvang
, alwaar men Vlieten en Fonteinen ziet

't Staat vo^ van fchoone Boomen ; maar 't meefte .edeekczynmaar Dennenboomen
, 'tgeenfecrfferijfeliikis vo^rH^

yiilchers omhun Schavotten te maakfnDk^Èand^^^^^^
m't midden der anderen, en maakt twee H^ens S' eefevoor den Admiraal oPteerft gekomen Schip, diedenaafte

T ^?A W"g.»^' ^^? de zeelant. d' Ankerplaats van het C^» •'^-
gemelde saup is tuflchen twee Eilanden , daar het in veil/f

"'" '''"'

Heid egt d' Andere Haven is voor den Vice.Ad" "aL é "^^kX-
aan d' andere zyde des Eilandts. H..r a. <i.<lz!l^^l[\ ^"-".^/^^

goede belchuttmg hebben. Defe twee plaaVferh;b%7nVa!''--^^
Cravc, maarnietgenoegomde(b)Fi2«^;^t'ontbeeren. DeSVJ:.';'

F 2
darde*""'"*"*'"
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dm "SAkKei- darde plaats is aan de. kleinen ingang, aan de zydc der !34/iy

drTogZ'* vmCampfeanx. Dcfe heeft geen Grave , weshalven men zich

(W vignaux van P^tgnafix bedient. Alle d' ingangen van beide dcïyden

uVtl'kojthiiin gevaarlijk ; want de Schepen moeten tuflphen Klippen
i/awiy. 50, doorvaaren. De Kufl; is 'erfeervifchrijk, inzonderheid in

unf'l'dZTn Bakkcljaauw , Makreel, en Haring, daarde Viflchershun
ï/'"" "^"j'' Aas af maaken om Bakkeljaauw te vangen , die,'er feer hap-

^/li^fafi'e'n plg Ha is , tc wcctcn als de Bakkeljaauw met den Hangel ge-

J"'^;^^J'/'' vangen word. '

'

.
"

iJrZn, 'k Moet hier een kleine afwydering maaken , om een faak

te verhaalen die een fonderlinge opmerking verdient, en

die ooggetuigen genoeg gehad heeft om de waarheid van de
felve niet in twijfel te trekken. Terwijl aan defeKu ft inden

faare 1656. drie Schepen op de Bakkeljaauwvangft lagen,

Xüri^vaiJ"' wierd het Volk van den Kapitein *Pierre 'Ji^ttlcau , die her
«11 Zee- of verft van den oever af lag , een eind wegs in zee eenig gewe-
»,,

mei gewaar, 't geen veroorzaakt wierd dooi* iets 't welk
geen gedaante van eenige bekende Vifch had. Zy ftaroog-

dcn 'er langen tijd op, fonderteweetenwatzy 'er af maa-
ken zouden ; en de gevoelens hier over geweldig verdeeld

zynde , gelijk het onder menfchen van weinig kerifeis ge-

meenlijk toegaat , roeiden zy met de Chaloep na het Schip
om de Verrekijker te haaien. Thans zaffmeuklaarlijk, dat
defe Vifch, ofom beter te feggendit Monfter, 'tgeenfich

noch al in dejelve geftalte hield , en vermaak Ichcen te

fcheppen in delftraalen der Zon ( want het was omtrent twee
uuren na den middag , en feer helder en fchoon weer ) met
het fachtjes golvende water te fpeelen , niet kwalijk ha een
Menfch geleek. Dit verwekte een algemeene verwonde-
ring, en te gelijk een sroote nieuwsgierigheid om dit vreemd
Schepfel van nader by te bekijken, en, waar 't mogelijk,
gevangen te krygen. Men hield fich derhalven op order van
den Kapitein gantfch ftil , om het door het gerucht niet te

verjaagcn , en daalde vaft in de Sloepen , met touwen en an-
dere dingen welken men de bekwaamften oordeelden om
dit Monfter leevendig in handen te bekomen. Maar terwijl

het Volk van den atnocmécn Kapitein aldus befiff was. haa-
den ook die der andre twee Schepen j hoewel ze verder af
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45
gelegen waren , het felvc voorwerp in *t oog gekreegen, en,
ten uiterftcn nieuwsgierig zynde om 'er nader kennis af te
hebben, fichinhun Chaloepen begeeven , en de riemen ip
de hand genomen. De Kapitein RonisaH , die felvc in een van
fijn ChaTo€>pen was , wel bczeffendo dat men op deze wijs
2yn opgmcik geenfins.2ou bercil^en , n^aar in tegendeel ^opr
c^n Qntydig gerucht het JMonfter vcrjitóg^n j wenkt^.jiUe
defe Vaartuigen by malkander, en gaf order dat mCftii aan
beide de *zyden een grpot ftuk wcgs om zou foeyen, ten
.einde het alzo onvoorfiens van achteren t' overvallen. Dit
wierd in alk Tcilte gedaan , en %o van pas , dat eender Ma-
.troozen, ,of Viflchcrs , leggende, over hqt ,boor4 v^a^i d^
Ghalocp heen , den Zeeman ( want' 'twas in der daad een
Zeeman) een flrik over het hoofd fmeetidoch^ietpaauw
genoeg toetrekkende , Ichoot hy door hét touwheenj on-
der het water weg, maakende met hetonderftegedeelte,
'tgeen men door de fnelheiiil niet Y^el kon bekpnuen,\een
groot getier. Straks verfamelden ifich ialle 4? Chaioep<^n in
't rond, om hem, indien hynochmaals bovenkwam, te be-
trappen , houdende fich een ieder ten dien einde gereed met
touwen en rtrikken j maiar in plaats van fich daar weer bo-
ven het water te vevtoonen. Wam hy verder zecwaart ia
oj)fchieten , en flreek met de handen , waar afdevingcren

,

of immers dedingen die jn de ;plaats der^ringercn fto^den»
met vellen , even als die der Swaanen- en Ganzenpooten

,

aan malkander vaft gehecht waren , het mosachtig hair uit
d'oogen, daar hy ook oyerhetgantfcheligchaam, zo ver
als men het boven 't water zag, mee bedekt fcheen, op
d' eene plaats meer en, d',andere, minder. De Viflchers ver-
deelden fich weer , en namen ecngrooten omweg , ten ein-
de een twede proef te ncemen : doch de Zeeman na allen
fchyn bemerkende dat het op hem gemunt was , fchoot on-
der water , en heeft fich daar na nooit weer vertoond i tot
groote droefheid der Vifichcrs , die 'er menigmaal op gin-
gen leggen loeren , en fich onophoudelijk het Iioofdbraken
met liften te verfinn n om hem te betrappen.

::r-\ _:_^ r j _ r.
. iï i v/ijrci liitx., or acic arWyucriögzai ücniiCezer inct

onaangenaam gcweeft zyn: doch 't waar teweiifchen, dat
F 5 de
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'dé ntódte der yiflcher^ een gelukkiger gevolg had gehad,
en dat zy dit Monfter of-defen Zeeman k hun gewefd had
den gekreegen. Laat ons den afgebroken draad van ons ver-
naai hlf weder asnknoopcn. .'iin/;.:; ;i .njuioi'.
^Komende aan het eind der Sl^a^ van Campfeafix , die acht
mijlen diepte heeft, vaarende van Campfcagx af derwaarts
langs de kult heen , vind men drie mijlen ver Klippen , en
Uaarna een grooten Inham, die een Eiland in ^t midden heeft
achter het welk de Chalocpen fich inveilighcid konnen les!
gen. Hoe men verder de Baay invaart, hoe het land zich
ichoonderopdoet

; en drie mijlen van defen Inham ontmoet
inen een klefhoRiv.^r, welke ik de Z^W/w^r genoemd hebGaande een derwaarts , om 'er te vilTchen , deed ik in denUgang het net uitwerpen, endaarwierdineentrekfocroot
een menigte van Zalm gevangen, dat tien mannen het nietaan land konden brengen ; en hoewel hetnieuwwas, zou

In? . Vlfu^"
het mfet gebroken had, 'ermee heenge-

^höofcen hebben: en noch hadden wy onfe Chaloep vol.De Zalmen zyn 'er fterk, en de miniten drie voeten langEen ander mal ging ik vier mijlen hoog in de Rivier , tot fover as de Chaloepen konnen opkomen. Daar zyn tweeOraehten, alwaar rk het net deed uitv-erp'tn. Ind'ecne vineik meer als een oxhdofd vol Elft , en in d' a*ide. e honderd eftwintig Zalmen. De Rivier loopt feer diep landwaart in, eSdraagt daar met als Canoos. Aan de flinker zyde van defe Ri.vier üjn hooge landen bedekt met fchoone Boomen; enlangsdefekuft, dicht by^t water, veelePijnboomai Aaiide rechter zyde vallen de landen veel laager , endraagende
zelve fooi^en van Boomen welken ik alreedts befchrivenheb. De Rivier opvaarende, tot Zó ver als deChaloepenkonnen opkomen, vmd men Velden en Beemden. Zy mTakteen Eiland, 'tgeenooknietaadersis. 't Gras is 'er goed, engroeit 'er io hoog als een man. 't Was de voorraad van onlbRoeyen toen ik uChM^.aau. twee mijlen dieper na'?emdvandeBaaywaS. w* i'w nd t

pir^^Wo* IS de Wilde naam , dien defe Rivier voertMen heeft 'er een fchoone H^v^n «^ 1,. j___;A _ . • •

eens Dijks van keifteenenVan zès^onr^rtrëde'n Ungrdic
den

goed,
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47den mond derRivier fluit, uitgerondertdenjucgögv wcUke een piftoolfchoot wijdte helft

, en van^ini^n^n foortvan eenkom maakt. Defe Dijk fteekt by hodgezeeCch vTfof zes voeten boven 't water uit, zulks dat 'er dSmft
feer gemakkelijk is. Een Schip van bonde?fvat kan ?er fon,

de^foorten die ik alreedts genoemd heb. •
; ,

t Is de plaats, welkeikverkoozenhadommiinPakhbiJr.,
, ,

ken ''L H'i^'^'r-/^"
"^^^" -^^"^"^^ Viflch^r;teltt"-ÏKen. jc Had 'er honderd en twintit; man in den arbeid 70^"''°"",''

aan de huizingen als aan de landbouw ; en om"r'mSlnt«^^^

faaTd wTs A^lTr ^^^^^S^'^' wa^af ee^gedeekc bS;;::ï;,t.2aaid was. Alle defe landeryen zyn weer te braak iicnwkt, ca "^' '-^-

tekk^irrr"'^- '^"^^'^^^^^^^^^^
trefcken van fcftig voeten lang , encenanderdieraelijk was"*^*

&n'L^'r'irr"^",ï '^^'"^f''
-^y kwamalntE

,

isfur.W^r ^T^^t^^'^ f^' '^ vcrlaate,?
, en my in 't Fort ^

Jcter op t El and van C^;, 5r..t.« tevorerikkeii-: endübe-
dier* my in alle mijn zaakcnfodanig, dat het mybvna nietmogelijk ,s geweeft de zelven te herftellen op den voet als zevan te vooren waren.

tllf''ïf
"^^ ^'^ ^W^«fiF.«, en gaande na den ingang derkleine Doorvaart van C^^/;/.^*;., 'vind /men, in viermlilcnwegs met «ndefs alshoogclandcnbrfldièpfen, welke al ne-

derwaarts daalende tot aan een klein Eiland ftrekken: en
hier zyn de landen plat , marasachtig , en vol kleine Poelen
van zout water, in de welken ficheengroote menigte van
Gevogelt onthoud.' Een mijl verder ontmoet men een ande-
re Baay

,
daif een groot gety in komt loopcn. Den ingang [%,

•'

'
-"•&'""'- ö^'-j '"^^""j«.«uupcu. i/cn ingang IS

er eng, zynde daar een Zandplaat , wcshalven de C haloe-
pen er met in konnen komen als met volle zee. 't Binnen-
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vin gelijk^itot aan den ingaing,der kleine Doorvaart van

f4W^/>«#A:^ 'WoHictuiTchcn het vaifce land en het Eiknd van

/Vyy ^>rrd»'isr ;alwjihr fich cén groote Kaap van roode aarder

VDrcöónt'. Acht of riégen mijlen voortv^arende , vind men
een groote zeer hooge Kaap ; en defe gantfche Kuft is lipog,

fh«t Klippen daar groote Dcnnenboomen opftaan. Beneden
aaiTtjefei groote Kaap ,' welk« aan de rfchter zyde fteil op-
loopt, is een Inham, daat de Schepen , die ni de groote'

Saaj^ van S. Laurens gnan , om 'er hun Villchery aan te (lellen,

en al te vroeg aan de kuft komen , welke niet in de groote
Baay van S, Lat/rens konnen geraaken door de groote Door-
vaart ter oorzaak van het ys, defe kleine Doorvaart komen
zoeken, en in defen Inharagaania keren, omhetys telaa-

ten vöorby gaan. Defe plaats heetJFror^f. 'k Heb 'er tot

acht of tien Schdpcn gezien ; en hoewel de ftt-oom in defe

kleine Doortocht uitfteekend fterk zy , hindert het ys de
Schepen echter hier ter plaatfe niet, ter oorfaak van een

aroote Punt die zich een eind wegsuitftrett, enhctgcty,
^geeli die ys uit de groote Baay foii konnen meevoeren , af-

wendli en na de kant des Eilandtsvan (^ap Bteto» drï)fi : en
dat, 't welk van' d*^ andere kant zou konnen komen, word
ook door de groote Kaap na de kant van dit Eiland gedree-

ven. Defe plaats is de naauwfte van de kleine Doorvaart;
cA daar itiag.'omtrent een goede kanbnfchoot vah bet vallc

land tot het Eïlandiwezen, .'

rr' ; ., / :

Vaarendeu-itdcfpn Inham ^ heeft men, ettmendePuni;
pafleert. Poelenv^ zout Water , daar men een menigte van
goede en feer groote Oefters, en noch meer Moflelen, in

vind* De Piintvoqrby zynde , ontmoet men een kleine Ri-
vier i daa:r Cbaloepcn 'in konnen. komen. Al$ men "er in i$

,

vind men een Eiland , 't geeaeen groote Baay i« twcën ver-

deelt i daar twee Vlieten in komen] loopen. Men heeft 'er

ook zeer veel Oefters en Moffelen, 't Land .s aangenaamen
fchcon. De .joomenzyn 'er als d' anderen; maar daar vallen

meer Ceder en Yperiboomen. 't Land is 'er laagu Dp Baay
heeft wel twee mijlch in den omvang, isplatopfommigc
piüüticn , en ioopt met luags zee uföog.' DcgröudisuiJK-
achtig zand ; en men vind *er etn menigte van Schelpvifch

van
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van allerhande foort, goed om tcccten. 't Is het ^rnn^aonderhoud der Wilden|eduurende de Lane ^ '^'

JNa vanhier noch twee miilenlano*: Anic.\(t
hebben, vind men een »„dJre Ba« l,,f.!^7'"'? '<="""•">'

ten. Volgende de Kuft, heef men'^aU^;^^ ^'^'i^"

langs ie Kuft
.
I.nd men ce„ R," .? k ,gs dfwelk'dewf

dryven. ca henechterT^ etatX^l^rn^e"/?^
VervoJgendc den omvang der Baav, is'er her1=,n^ i«

fcn bedekt met Dennen, en CederboSmcn
j en aan licrcmdder Baay vmd men een kleinen ingang tuflchen twee nm-,ten

,
die m een grooten gantfch platten iXm oont fn l"wen<e een Kanaal is w?ar door^de Chaloepen 3nei inkomen. Een goede kanonfchoot van dcfen inalno- ?/ Jmen de Rivier Mirliguefchc , die den niam aln^H^?' n '^

bedekt met Trapganzen, en Endvogels, T™elin„e^,""allerhande ander Gevocelte. 't Geftl i\Vr,„„ ^ r' f"
n.cn't zich niet kanin^eUen Zyblyvc^'erfotrin*''
'C,I,gen, Op defe Ceive plaats zyn Jitlllckëndè Oefen enaan den mgang der Rivier, ter (linker hand, „och meer/y zitten aan ue Klippen boven op malkander. DcRJvS
hoogekalkk lippen, cnvoorby de felveu soedelandeVv, n

P?ln"!;!f:!;r8.=n?°°™f.^^^^':-"g'' -«.Eiken, en^^nte
;,'•' ',"""•„ ^ ^"-"'"c van acicanemijien ontmoet mentwee andere Rivieren, vorkswyze, die fn defe RivTer vaT.G Icn.

2*»^i-
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len, welke van ver uit het land komen. Door defe Rivieren
komen de Wilden, die 'er in groot getal zyn, in de Lente
om hun Huiden te verhandelen. De Jagt is 'er goed , en 't

land plat , met een croote uitgellrektheid van Velden en
Beemden aan beide de zyden. Dcfc twee Rivieren komen
uit de Meiren , welke om hoog aan de twee Rivieren zyn, en
waar inde Wilden een menigte van Bevers dooden.

Drie mijlen van dcfc Rivier , vervolgende de ftreek langs

de Kuft, vind men een kleinen Inham, daar het gcty irt

loopt» wiens grond nietalsflijk is, en middendoor de wel-
ke een Vliet heen ftroomt. Gcduurende de Lente en den
Herfll vangt men 'er een groui e menigte van Zeefnoeken

,

Manier aer 't geen cen leer goede Vilch is, twee of drie voeten lang.

.lï zcerró"- ^^ Wilden vangen ze met groote ftukkcn van degens , ftee-
kentev.in- kende in Itokken van omtrent fev en voeten lang, welken fy
"'"

opde vifchuitfchieten, als zy fe zien; enineenuurlaaden
zy 'ereenCano mee, daaromtrent tweehonderd van defc
viflchen ingaan. Van hier rijft de Kuft tot aan Cap S. Louis

altijd opwaarts vier mijlen ver. Defe Kaap is ook uitftec-

kend hoog, konnende wel van twintig mijlen ver gefien
worden, 'k Heb 'er tot boven toe opgeklommen, alwaar
fchoone Boomenzyn, en feerhoog en dik, hoewel fc van
beneden maar ftruiken fchynen te wezen. Nederwaarts daa-
lende aan de zyde der groote 'Baayvan S. Lamens , is het land
bedekt met het felve Geboomte. Aan de voet van defe Kaap
heeft men Klippen , welke een kleine kom maaken , daar
men fich in geval van nood met een Chaloep voor ftorm en
onweer in veiligheid kan leggen. Defe kom heeft ingang
aan beide de zyden. Men vind 'er een menigte van Zee-
kreeften tuflchen alle defc Klippen ; en indien men 'er by
kwaad weer befet was , fou men 'er altijd konncn vinden
daar men afbeftaan kon. Men heeft 'er ook eenigc Endvo-
Gjs.hcntMoyaqftes langs de Kuft, welke fich achter de Klip-
pen verfchuilen, om het geweld der golven , die feer ver-
woed zyn als de wind op de Kuft is, tevermydcn. Als men
voorby defe Kaap vaart, moet men fich wel wachten van
hooge zeilen te voeren , al waait het ook niet fterker als dnt
de zeilen maar cvjn gefpannen ftaanj endewijft

ze alt(
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ze altemaal laag, om 'er huideaan tebcwvfen- '*k mem!'Chaloepen

, want de Schepen kicfen het rmml*

r

^

'^'^

men 'erVo dicht niet by. DeW e vVnT /?^' \'" ''?-

wind hoe wen.ig 'er Lk wefe^^^g ?J .^^^^P^-;; ^

woedhe.d neerwaarts vallen, dat, mdkn fy eënVoo/zelontmoete, zy de Chaloep hetonderlle boven róür?nfrengehjk aan vcrlcheidene gebeurd is die met de Kd omhoogijn geraakt. Men moet defe plaats, om het fekê fte voorb?roeyen
j en men heeft ze niet ïo haaft eeoaflcer of ^

vmd de wind ftil en bekwaam.
gepaucert

,
of men

VL HOOFDSTUK.
Befchrijvende van het Eiland van Cap Breton, de Ha-

vens, Rivieren, en Eilanden die daar van afhaZ
gen, de natuur des Aardryks, de foorten van Ge
bomte defifchery, de Jagt , en alles 't.een het
zelve heheljl.

*^

IK kom V eder tot het SiUndvm Cap Breton, eer ik verdergaa Het is tien mijlen van CapdeCampfcmx afgelejn c ^.^^^^^^^^^^en heeft veertig mijlen inden omvang, daarinbelrcè^pen'tBWz;.«S.^.,i., 'tgeen'erdichtbylegt,^^^^^^^^
fodanig een WIJS, dat het twee Doortochten maakt; êentu^fchendit£/W^4«S.^4ri4 enhetvafteland, d'Ingangder
kleine Doortocht van Cuwpfc^nx gehecten, daar wv hiervoor af gcfproken hebben ; en een andere Ingani- van <esmijlen wijd, welke tuflchen het gemelde Eiland en het fitand van Cap Breton is, waar door men uit de kleine Doortochtvan Mcanx na het Fon S. Foeter gaat. Defe vaart kan nietgeichieden ais met Barken ; en noch moet men in het kanaal
vand^en mgangder kleine Doortocht wel opfijn hoede we.
icii. V aarcnue iangs het Eiiandvan S, Maria buiten om heen,

lein Eilandje
, gantfch

1
men

G z rond.
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riflcVcrtf, rond , 't Groent EiUnd gchcctcn. Om hier na toe te gaan *

LiUiiiir"'
moet men het ruime fop houden. De Kuft is 'er bcfaaid met
Klippen, die fich een goede mijl in zee uitftrckkcn, wel
drie mijlen ver, en daar ecrtijdts Schepen vergaan zyn. Hier
voor byzyndc, moet men het Groent Eiland ter rechter hand
laaten, om in S.'Pitttrt'B<tay te komen. Men legt 'er voor
enZandpunt, een weinigje in 't ruime water. De Schepen
konnf n niet dichter aan S. l'teter naderen als opeen afgele-

genheid van drie mijlen. De Barken konnen 'er bomen

:

maar men moet het Kanaal wel kennen, 'tgecnflangswyfc

loopti behalven dat 'er feer veel blinde Klippen zyn. 't Fort
is gebouwd aande voet vaneen Berg, diebyna t'eenemaal
reent op gaat. Men heeft moeite om 'er van die kant op te

komen. Daar is een Poel boven op , die verfcheidenc Fon-
teinen, aan de voet van den Berg maakt, welke nederwaarts
daalende fich van d'cenekant na Labrador drek. , ter verte
van acht of negen honderd fchreeden. Aan d' andere kant
van den ingang daalt hy omtrent vijfhonderd fchreeden ne-
derwaarts, op een Inham daar een kleine Riviei- in loopt,
in de welke men des winters een menigte van ^onmmon
vangt, 't Is een kleine Vifch, byna als Grundeling,' en
uitfteekend goed. Al het opperde van defen Berg is feer

goed land. De Boomen fiin 'er fchoon 5 en 't is hier daar ik

de Ploeg te werk deed Hellen, 'k Had 'er wel tachtig geme-
ten Bouwland, 't geen ik voor mijn brand alle Jaarcn liet

bezaayen.
* 'd' Andere zyde des landts, teweeten aandcvoet vanden
Berg daar het Fort gelegen is, beflaatmeer als tien mijlen,

't Zyn rondom niet als Dennenboomen, daar het land niet

goed i's tot aan een kleine Rivier , alwaar men goede Lande-
ryenvind, en in de welke Zalm gevangen word. Daar zyn
ook eenigc Beemden. De handel is 'er goed na de kant van
Lcérador. 't Geen men Labrador noemt <, is een ftreckvande
zee, die het Eiland van Cap Breton half door Ihyd, uitgefon-
dert omtrent acht honderd fchreeden landts, 't geen 'er is

van hek Fort S, Pieter af tot aan het uiterftedefer Zee van La»
-""—-- ; -.!••- »— >» .••-••• • • «.:: «-%is -i_--.-ii sijütfxt j TT -.ii->.x.i 3 vrp*».iSSii;

ten Ooften des JÈtUndtt van (^ap Breton is , en ten Weften der

stydc

2ec v.in
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iyde van 't Fort S. Pieter eindigt, 'k Heb in dcfc tullchcn
wijdte een weglaaten maaken , om Chalocpen met kracht
van armen uit d'cenczee in d' andere te doen brengen ca
den omweg, die men ter zee fou moeten neemcn, te ver-
myden. 'tGety klimt tot aan het uitcrflevan de Golf; enmen rekent twintig mijlL-n van haar ingang tot on arht hon-
derd fchreeden na aan het Fort , daar (e eindigt. Men moetook noch dit aanmerken, ais het volle zee inde L^^M^ar is
dat het alsdan laage 7xc aan d' andere kant tegen over het
Fort IS. d' Opening defer kleine Zee vm Labrador k ten
Oorten

, vlak ruggelings tegen d' andere kant a;in. 't Geen
dit onderkheid van gcty maakt, is dat S. Pieters Bmy haar
opening recht in 't Welben heeft; Vchal en dat het nooit
volle zee in een Haven is of de Mv ai moer vlak tegen den
ingang van de Haven zyn, 'tzyboc ofbc «eden den Ho-
nzf nt. Indefe Zee van Labrador is een li.root

. Kom of Poel
van acht mijlen lang, en vijfbreed , n': inhammen van ie-
der zyde, welke feer diep landw.aart in loopcn. U. ^ant-
fchen omvang van de Labrador is befet met Bergen , wïar af
cenigen van Kalk zyn

. 't Land is 'er niet feer goed , hoewel
de Bergen bedekt zyn met Boomen , waar af het grootlle
gedeelte Pijn- en Dennenboomen zyn , vermengd met Ber-
ken-en Bcukenboomcn. De ViiTchcry is'ernietgoed Men
vind 'er alleenlijk Oellers, welke, eerft verfch gevanrren
wefcnde

, niet goed zyn , ter oorfaak dat ze al te foet vallenj
maar zy hebben een fchoone eigenfchap , te wcetcn dat men
ze acht of tien dagen kanbewaarcn fondcr dat ze hun water
verhcfen, waar na ze fout zyn, en die lafheid die het foet
water der Rivieren , aan welker mond zy gevangen worden
hen veroorfaakt , verliefen.

' *

Vaarende uit de Haven van S. Pteter aan de zyde van ramp.
feaux, om het Eiland rond te zeilen, vind incn na de kant
van 't Ooften 't Groene Eiland. Van hier gaat men na d' Eilan- ^''/'"''<^'»

Lkn Michaur, die 'er drie mijlen van afleggen, 't Zyn Klinl^''
''""*

pen, welken men aldus noemt. DeBakkeljaauwvangft is
'er goed j enjan daar.tot aan &' En^elfche Haven rckenf nicn ï=»7fi'cf.c

tien mijlen. De gunirchc Kuft is niet ais Klippen, lii den in.
'^''""•

gang van defc Haven vind men een Eiland , 'cgccrt men ter
G 3 rech-
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rechter hand moet laaten. De Schepen leggen 'er in vcilic-
heid, en d' ankering is 'er goed. Al het land van binnen'is
niet als Kuften van hooge Klippen. Beneden heeft men een
kleinen Poel , daar een grootc menigte van Aal in gevangen
wórdi De Bakkcljaauwvangft is'er leer goed. Die van Olon-
ne kwamen 'er eertijdts overwinteren , om vand' eerftcn op
degrooteBank, en vervolgens ook van d'cerrten weer in
Vrankrijk te zyn ; vermits de Vifch met de nieuwigheid

port .Ie la vcel betcr verkocht word. Drie mijlen van daar vind mende
wiwhiu^'ï^f^''"^'''''"'

't geen ook een goede Haven is , maarmoeye-
vui. lijk om in te komen, teroorfaakder menigvuldige Klippen
rouniior. die men 'er ontmoet. Vanhiergaat mennafö»r///(;», 't welk

achter Cap Breton legt. Cap Breton is maar een Eiland ; en het
gedeelte des Eilandts, 't geen defcn naam voert, en na 't
Zuid-Oollen ziet, beflaat altemaal uit Klippen, tuflchen
de welken men echter niet en laat Schepen in veiligheid te
leggen, tot dcvangft die daar feergoedis. Al het aardrijk
van dit Land deugt niet veel, hoewel'er bovenop de Ber-
gen fchoon Geboomte ftaat , als Berken- en Beuken- , en
mecitendcel Dennen- en eenige Pijnboomen. Verder voort-
vaarende, vind men de Spanjaardsrivier, in welkers inkomft

R'vierc aux

of lic Npaii-

)jiiiisfivicr.
Schepen in veiligheid konnen leggen. Daar is een Berg van
leer goede Steenkool vier mijlen diep in de Rivier, 't Aard-
rijk IS 'er redelijk goed. Aan d' andere kant is het bedekt met
Berken-, Beuken-, iMafthouten-, Ellchen-, en eenijre
weinige Eikenboomcn. Men vind 'er ook Pijn- en Dennen-
boomen. Van het oppcrit der Rivier gaat men, dwarsHngs
na de Zee van Labrador, ten welken einde men twee ofdne
mijlen door bofch moet paflcercn.

y-^^^i^ndQuitdc Spanjaardsnvter
,
omn^ dtn\ng'xng^v2LndQ

Labrador te gaan, heeft men in drie mijlen niet als Klippen
aan het emd der welker d' ingang van de kleine a/^<7« of L^!,
br tdor is. In dcfen ingang heeft men ook Steenkool Hier

.
begint een groote Baay , d.j tot dicht aan N,aan,che'\oovt
enacht of tien mijlen breedte heeft. IndefeBaay zyn (eer
veel Klippen, daardeWaterravens hun neltcnopmaaken.
1 ullcnen alledefeKlinDen. rprrprht*>i. !,o«,j :^\i ..

:

- ..... CbtèoH , lyn^c d. mgang der Haven vm S, ^nrta , welke goed
S. A'ina.
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of v,er honderd vat konnen •eTméraUe,hafc?i"
'^'•'"

i'O aicnt aan tland konnen ctzeen Hir v,. a» d iy^^^r^
aan kan raaken. DeRotfen fijK tt plaatfe ft 'l ^ïf^'^zyn eenige kleine Rivieren en Vlieten 'dfeïrinl'

^"^
die u,t alle de.e Bergen komen. Aan hit „d of„rtc^fte d^rHaven heeft men een Berg van witte Rots als me i.ïo hard IS als Marmer. Op een andcrfpTaa?sis ciil^f ?
fFT^ Santfch vermengd met kleiue KeTftecnties v

'"'^

fcheidene koleuren. DaS'Zynaande Kuft brokKn J
'"

redehjkc grootte afgevallen , tegens d^ well en de /c^
"'"

flaat, fonderdatze in ftukkenbixeken ,n ScndeHden ze mde lucht en in 't water zo hard du
'
elt '"

beitels met het minftc ilecntjeaffou konnen hakken '/.""''
mydoetgclooven, dat ze, indien ze aeflcepenvva^^^^^^
minder fchoon fouden wefen als het Marm'r nel " k

?']"'?'
witte Rots daar ik zo even af gefpXn hVh^ !"' ^'/^^

ilcchts de proefafwilde neemen'Kord Zal^inTeHrven gevangen
i maar dg Makercel is 'er in ove?v oMongcloofehjk dik en lang. Men vangt ze n"et den ht-' '

den ingang der Haven.'' 't Is eenZandpi^nt, dTar mfn J"memgtc van Schelpvifch vind. Daar zyn ook Poe cTl?voet der Bergen
,
in de welken feer vcel^Tnng nzin F nl"

bden. " ^'""'"^'^ ^"'^^' ''^'^^''^ Wli^Jrgé-v'aÏTgt

Vaarende van hier na Nhaniche , heth n\cn nrl^i- -i

tiyn
,
even als een muur. Indien hier een Schip lfw.?'/i

jvergaan, daar fou geen kans van lijfbercina vS,r r;:?]„'?
c.'i ; en rHt'jantche.. Jrac.e.n vwtpp trts,\*>r* j., „ 'geen twee mijlen van de punt afW.cgen is

,
is niet veel beter, 't Is eigentlijk maar een Rec tuf-

lchen

Nïgiiiiclie.
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fchen Eilanden , welke een weihigjein'truime water leg-

gen tegen over een Inham van zand grond. De Schepen Icg-

scn 'er tiiirdien d' Eilanden en het land. Men ziet 'er bywij-

len tot drie toci maar ze zyn'erniet in veiligheid. Echter

is het de plaats die d' eerfte van de gantfche Kuft ingenomen

word , vermits 'er de vangft goed en vroeg is. Van Founllon

oïCap Breton mag omtrent achtien of twintig mijl tot aan

Niganiche wezen , en vandaar tot aan Qtp de Nord ofde Noord-

knap vijf of zes mijl,, altemaal klippige Kuft. . Aan Cap de

Nord is plaats voor een Schip , 't geen daar zyn Viflchery

kan aanftelien. Van Cap de Nord tot ^n\Ch(idye heeft men
omtrent vijftien of zeftien mijlen. Defc gantfche Kuft is

niet als Klippen, bedekt met Denncnbooraen, vermengd

met eenige kleine Berkenboomen. Daar zyn eenige Inham-

men van zand grond, daar zich naauwelijkseen Chaloep in

chi.iye. kan vertrekken. Defe Kuft is gevaarlijk. Chadytis eengroo-

ten Inham , die omtrent twee mijlen diepte heeft , en aan

beide de zyden met Rotfen geboord is. Aan het eind heeft

men een Zandplaat, vermengd met Keifteenen, die de zee

daar gemaakt heeft , achter de welke een foei van zout wa-

ter is! De Bakkeljaauw komt veel in dele Baay , 't geen 'er

de Schepen heen trekt , hoewel 'er dikwils vergaan, ter oor-

faak van de weinige veiligheid die 'er is.

Vervolgende de ftreek langs de Kuft , welke tot vier mij-

len vandaar t'eencmaal van Rotfen is, vind men eenhiein

Eiland tegen over een Inham van zandgrond , bekwaam om
Chaloepcn in veiligheid te leggen. In defen Inham is een

Berg van fwarte fteen, welke de Timmerlieden gebruiken

om hun werken af te tekenen. Zy is niet van de beften, zyn-

de wat hard. Na noch acht mijlen langs de Kuft heen gevaa-

ren te hebben, ontmoet men laage en platte Landen be-

dekt met Geboomte van allerhande foortcn, alsEÜc len-,

Berken-, Beuken-, Mafthouten-, Pijn-, enDennenboo-
meii: maar alle defe Boomen zyn niet van de beften. Van
hier komt men iCt Chaloepcn in een kleine Rivier, inde

welke fccr veel Zalm gevangen word. Daar is een Mijn van

Steenkool. Mcu heeft niy gefegtj dut 'er ook Kalk was
i

maar ik heb z' 'er niet gezien, 't Geboomte is fchoon in defc
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Rivier, en 't aardrijk niet berffirlui^ \r j ' 3/

'

kleine Rivier tot aai. den ingl^' defkieTn'^Do"T ",^ ^'^''

C'^r.pfeaux'
,
aan de Noordzydc , ^eeft m^rn^^T'"'^''.

.^^'^

en van daar tot aan den andLcn inraLa-ï ^fT T'"^'"']'waar ^kf^ngevangenhebomdenS em^^^
^»'-

tien mijlen
:
en hier eindigr den omv^angd^fes '^^^^^^

'

Cap Breton, aan hetwelk men eem-cnli ft.^if.- f''
"'*''

de rondtegeeft. Den omtrek eSbmienTet^ '"'^'''1 "^
"

«a met als Bergen van rotsftcen ^ 't
±^^^^

doet achten
,
fin de Havens en Reen Lr né s "^ ^'''"'^

leggen om hun Vi/Tchery aantcfté len n. xh^'^Sa^"^
Haring komt in overvloed rond het E^^;.^

Makereel en
maalcen'erhun aas af, omSenB^lS

a^^^^^^^er feer gretig na is, meer als na eenic ander din^^n'J-^land is ook noch geacht eeweeft nr» Mv\ J^ .^' DitEi-

vond'ercertijdtseengrfo^m^^^^^ Elandtsjagt. MenH'-rula^.

xyn 'er geen ineer. De wïd^n hfbbe„X^
tegenwoordigK»

het Eiland verlaaten, -ilntl'''^^^^^^ ^^I^^ïa!
ven konden. Niet dat 'er de U'rtvinCrZ^^rnU ^^^^'^^'
en overvloedig is; mair 'tV nfJ/ ^^^l^*^

"'^^ goed
behalven dat he^hen eVelfaan kfulSloo f

2"^^^^^'

'

meteenfnaphaanfchoot, daar zvecn Fhn /
^ ^°^'' '^«"^

fullen zy ma^ar een Trapgan oftuidenTv"'- ^^i^^"' '

en dat is niet genoegom hen m^t hun h-W^'^^'J'"" ^"^J
den , gelijk eel groot Beeft do^ ^"" ^uisgefinnen te voe-

i::

/^^

H VTT Unnvrk
lM.\^\^i,- ÏJi

hfiUm*- ass»
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VIL HOOFDSTUK.
Behelzende de hejchr'^ving der groote Baay van S.LaU"

rens , van Cap de S. Louis aftot aan den ingang van

(a) de Baay der Bette , met alk de Rivieren en Eilan-

den welke langs de Kufl van het vajle Land zyn ; mitS"

gaders van het Eiland S. Jan , de hoedanigheid des

Aardrüksy de foorten van Geboomte , de P'iffchery

,

de Jagt , en eenige dingen van het beleid en de zeden

der Wilden.

M En moet nu weder na Cap S, Loftis keeren , om liet

overige der Kuft tot aan den ingang van de Saaj/ der

Hette te volgen

Vertr ''kende van defe Kaap, vind men tien mijlen van

daar een kleine Rivier, welkers ingang een Plaat heeft, waar

door ze bywijlen geftopt word , te weeten als het kwaad
weer is , en dat de zee het zand derwaarts drijft : maar als de

Rivier begint te fwellen, loopt zy 'er over heen, en maakt

d' opening. Daar konncn niet als Chaloepen inkomen. Zy
ftrekt zich niet ver landwaart in. 't Aardrijk is Iiier goed ,

Cn bedekt met Boomen van alle de foorten dic ik alreedts ge-

noemd heb.

De ftreek omtrent twaalf mijlenver vervolgende, is de

Kuft niet als Klippen , uitgefondert eenige Inhammen van

verfcheidene grootte. Delanden zyn laag op defe plaatfen ,

doch goed, en bezet met fchoone Boomen, onder de wel-

ken feer veel Eikenboomen zyn. Vervolgens komt men aan

een groote Rivier , welkers ingang t'eenem aal plat is om-
trent anderhalf mijl na de zee toe. Ly heeft wel drie mijlen

wijdte in haar mond, die met laaee zee byna overal droog
loopt , fulks dat men gemakkelijk bemerkt , dat haar grond

van zand is. Daar konnenmet alskleuie Va^rtuigen^nko-
men,
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pan NOORD -AMERICA.
55>men, gelijk Barken van twaalfoCviiftien vat- en'nnrl,,^
^^

ten zy de volle zee verwachten. Men vind felfs fn den .„ "
een.ge Klipbanken. Ter üinker hand van de bn mon^^
kleine Rivier, welke niet vande grorteSóndei^''?
et?-nl"

^^"^runt Zy loont dief laX^^^^^^^^^^
eng in den ingang. Hier voorW zynde . vind men een L
te opening, daar verfcheidene Lh^mergeSrwlrr^door het middel der Punten van laagland orReeml

^"
de welken verfcheidene Poelen zyn f daar menden 7.

"
'
'^

ten overvloed van allerhande cLogcke in heeft d.P°*er fich met genoeg over kan verwon^deren • entdienW d«Jagt overvloedig 1I, 'c land is 'er niet minder goed n.tfijn eenige kleine Heuvelen , welke een aangemani* re^ir
ElfX' V^^'

^' ^rr"" ^J" ''' '^'^ rchoon fn ?waTr^tt„^heeft 'er Eiken-, Beuken-, Mallhouten-, Ceder-, P^nDennen- en allerhande andere Boomcn. De groot«» R?vier IS recht in den ingang. De Chaloepen vaaren Vrze/enof acht mijlen ver in waar na men een klein Eiland ont '

moet
,
bezet men het felve Geboomte, en Wilde-w^nla?dvoor by het welk men niet verder na haar oorf3 kanopvaaren, als metCanoos. 't Land aan beide dezyden derRivier, na haar oorfpronk toe, is ter verte van een mi^ïmet groote en kleine Pijnboomen bedekt. Verder op^.f

'

rende, fict men aan beide zyden niet als fecr fchoc^ie Boo'men
,
gehjk hier voor. De Heuvelen zyn 'er wat hoorre^alsd.c van de kleine Rivier

i maar het land is 'er ^e 3'goed Langs hacr oevers fijn ook Inhammen en KriekenmetBeemden, daardejagt goedis. Zy heet de^Sr^";
Anderhalf mijl in de Rivier, ter fiinker hanc , is een groe-ten Inham, alwaar men een menigte van uitftcckende Oc-fters vind. d Lenen op d' cene plaats zyn byna t' eenema"rond; en verder in den Inham zynzemonfterachtig Men rvind 'er grooter als een fchoen , en byna van deielv^gedaan"o?Se • en met tegenftaande defc overmaatige grootte zyn ietemaal voK en van goede ünaak. Aandien iffgang defer
.-_.

, .^, ,..vx;tvx ii.iuu , ccii ïirtii rniji van harcrmonrl t-
noch een groote Baay, welke by drie^mijlen kXaart mH

loopt.

é^^fm^.^
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.\ verfcheidcne Eilanden met Beemden, en eenloopt,
, ^ ,

goed ^ ui van Inhammen, alwaar ook Gevogelte m over-

vloed gevonden word , aan beide de zyden begrijpt. Drie

jnijlcn verder vaarende, ontmoet men een anderen Inham ,

veel grootcr, voorfienu^ct een menigte vanEil uidt'tv van

onfTciIjke grootte, een i'cdccltc bcdcKt met BocMneri , en

d' anderen met Bccmden en Velden , en een oneiiui«'r;c rie-

nicrtevan Vogelen van allerhande foortcn. Alledc lanJeii

zyn Ichoon en goed, niet a1 te bergachtig, roiar bt/,ot met

ichoone Boomen, onderde welken Teer veel Pjjucn Eikeii-

büomenzyn.
Acht oF negen mijlen verder vaaren.le, ^^ deKufthoojj,

niet Klippen, en nir^. feer veilig; wesüalvramcn var tlic

T'crin zee moctfteeken. Men vind 'crechrei een Inham ,

daar het \-::a laag is; maar daar is geen groore fekc Jicid

^ PD de 7.C 5 breekt 'er geweldig. Vervol-voor Chalci p:n
ens vind mcr. ccn nndcrc Rivier, die een menigte yan

Rlippeninh'iav '«gang iieeft; en een weinigje in 't ruime

water , na de /re toe, ten ander klein Eiland, '>edekt met
»»ine i-ot. Geboomte , \. geen men /' Jfie P Otmet noemt. Ii.tr men in
""' defe Rivier komt, ontmoetmen een grootte Ba.7 van twee

goede mijlen diepte , en een breedte. Op vc:Tchcidcne

piaatfca is het laag land doorgaans bedekt met fchoone Boo-

men. Aan het cmd van defe Baay ziet men twee Punten

landts, die fich na malkander toe ftrekken, en een engte

maaken, welke d' ingang der Rivier is, die drie ofvier mij-

len ver uit het land komt. Zy is plat in haar ingang ; en de

Chaloepcn komen 'er niet diep in. 't Land is redelijk fchoon.

Men ziet 'er eenige Bergen van een maatelijke hoogte. Daar

worden ook zeer veel Oefiers en Schelpvifch gevangen.

Vaarende van daar omtrent twee mijlen langs de Kuft heen,

vind men noch een andere Rivier, welke vry diep landwaart

in loopt. De twee Oevers zyn bergachtig.

Verder voortvaarende , en de Kuft omtrent twaalf mij-
C»i) Tour-
inciitiu.

len volgende, ontmoet men C4p Tö«r»icM/«». 'tiscengroote

Punt, die fich in de zee uitflrekt, en maar dardehalf mijl

van 't P.tl.iv.d S. /jü aF!e."t - 't welk het ensfte van de jrehcele

pailktie is. Deze Kuil is niet als Bergen , 'en feer gevaarlij kc
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Klippen, welke al vry verin 't ruime water daar tegenover
2yn

, en waar van men d' eencn ziet , en d' anderen ilcli
flechtsmctlaagezeevertoonen. Deze Punt is r Üchentwec
f!;roote Baayen , geboord met Bergen en Roti ai, waarvan
'A Detbovenfte byna niet anders is als Pijn- en Dennen- en
ecuigc weinige andjcre Boomen.

02(c Punt voorby zynde, en omtrent tien mijlen langs
d^jfeKufc voortgevaaren hebbende, ontmoet men een an-
dere Rivier, daar de Barken in konnen komen; doch men
moet het kanaal wel neemcn , en een klein Eiland gepailcert
?ynd.:, is men in fekerhcid , en men vind waters genoeg
Men werpt het anker voor een groote Beemd, welke eeii
ifnham van een redelijke uitgcllrektheid maakt , alwaar men
ixch m veiligheid legt. 'k Heb defe Rivier la Rtvteredc rocaa. l, Uv/ae
ne

( de Rivier van Lutl'ck,kerUnd
) genoemd; vermids ik 'er ''-'""';"e.

geduurende den tijd van acht dagen dat het onweer m y^l"'' Mid'il
noodfaaktc daarteblyven , zoveel vond om goede cicr te

'"''-^"''*

maakcn : en al mijn Volk was zodanig vcrfaad van Gevogel-
te en Vilch, dat zy 'er niet meer aan ruiken wilden; 'tzy
Trapganzen, Endvogcls, Teelingen, Pluvieren, Hout-
fnippen, Watcrfnippen, Tortelduiven, Perdryzen, Zalm,
Elft; Makcreel, Spiering, Oeftcrs, en aiulere foorten van
goede Vifch. Alles 't geen ik 'er u af zeggen kan , is dat
onze Honden op het Vleefch en de Vifch gingen flaapen j -

20 moe hadden zy het fich gegeeten. 't Land' is zo aange-
naam als de goede §ier. 't Aardrijk is plat , en bedekt niet
feerlchoone Boomen, zo in dikte als in hoogte, van alle de
foorten die ik genoemd mag hebben. Daar zyn ook groote
Beemden langs de Rivier, die omtrent vijf of fes mijlen
landwaart in loopt. De reil is niet bevaarbaar als met Ca-
noos; en men heeft 'er veel meer Pijn- als andere Boo-
men.
Vervolgende onfen weg, kwamen wy inde Rivier va» Tie-'f-'^-'^r r..„.

ehihoM^loH, welke omtrent tien mijlen van de laatlle, daar Sof''""'*wy af gefproken hebben, gelegen is^ Defe Rivier heeft
'"'

groote Zandbanken iiihaar ingang, die fich byna een miil
T--1 iti -r.r.-wii , iiiiuu-^ij uuur iicwciivcii ccH Kauaai IS tot de
doorvaart der Schepen van twee honderd vat. Na dat

Hj
mGvi

'ejc
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Cz Nauwkeurige Befchrijping der Kuffen
*er in is gekomen , vind men een kom van een groote uit-
ftrekking , maar plat op ecuige plaatfcn. De Schepen kon-
nen niet diep in defe Rivier opvaaren, maar de Barken by
de drie mijlen. Twee andere Rivieren vallen in defe kom

,

van de welken d'eenc klem, en d' andere redelijk groot is,
waar door de Wilden na de Rivter S. I4n gaan, draagendc
hun Canoos twee maaien om van d' eene Rivier in d' andere
tegeraaken, uit het opperft der welke zy in een groot Mcir
komen

; en hier na treeden zy in een andere Rivier , welke
in die van S. lan loopt. Met dele vaart brengen zy twee da-
gen toe , als zy fich niet willen ophouden ; \ geen hen fel-
den gebeurt, zynde nooit fcer haatlig: endoor dit middel
beioekende Wilden van 5. lan en delen malkander dikwils.
Belangende de kleine Rivier, die ter rechterhand van den
ingang is , zy dient door het middel van een andere over-
draagmg tot de gemeenfchap van Miramichi , 't geen de

- Wooning is welke ik in de Baay der Httte heb. De Kapitein
van Rechiboufioft , 'Denys genaamd, is een hoogmoedige en
fchadehjke Wild. Alle d' anderen van de groote Baay vree-
fenhcm. Hy heeft op den oever van de komdcfer Rivier
een Fort, gemaakt vanfwaare palillaaden, met twee ma-
nieren van bolwerken , in het welk zyn hut is ; en d' andere
Wilden hebben hun hutten rondom de zy ne. Hier heeft hy
een groot ftukhouts boven op een boom doen oprechten,
met dikke nagelen 'er door, op de manier van een Wip,
welke tot trappen dienen om 'er by op te klimmen, alwaar
hy van tijd tot tijd een Wild duurt , om te zien of 'er niet
iets langs de kuften t' ontdekken is ; want men kan v?n defe
hoogte feer ver in zee zien. Zo zy eenig Schip ofCauoos in
toog krygen, doet hy al fijn Volk inde wapenen ftellen,
met hunboogen en pijlen, en fnaphaanen; zet eenfchild-
wacht op d'aankomll, om te vraagen wat lieden het zyn 5en alsdan

, na dat het hem in 't hoofd komt , laat hy hen
wachten, of terllond aan land komen. Eer hy weer binnen
treed, moeten zy een falvomcthun fnaphaanen doen, en
iomtijdts twee. Hier na treed dit Hoofd binnen, en zyn
itoetnahem. Hy gaat nooit uit zyn hut , omdegeenen.
üic ncm KOmcu ücioekcn , t^ oncfangeu j maar zit daar altijd
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^^

ll^tc^ ' hI ?'"
^if

P ••
""'' 1" P'JP ^" ^^ '"«"^

'
^o hy ta-bak hcett Hyfpreektmcteerft, maar wacht dat men hemhet comDhmentdoe; en een wijl daarna antwoorJhv r^?rccn meefterachtige deftigheid. L hy na de hrva„ eenigenWild gaat, laathyonderwege eenfchootmet eenfn.nK?doen, om alle d^ndere wllden te.waurfchuw ^^te ketcrftonduit hun hutten komen, en hemmet hun fnanha.

AI?e I^W u' ^!,"- 7^'".^ "-^^^ "'^ fiJnChaloep t2ffiAlle de Wilden
, die daar fijn , loflen hun fnaphaanen enyerfellen hem wyders tot aai! hun hutten : erarhvb^n'nc'treed

,
doen ze efk noch een fchoot. Ziet daar de mnieï ondewelke hyfich doetontfangen, meer uit v eesS^sSeTde; want zy wenfchen altemaal na zyn dood. e^hy s

'
;niemand bemind. Zo zy in hun plicht gebreekig bleevenzouhyhennaan doch niet als ze in getal bymalfander wa-ren; want m fuik een geval konhetfeer licht eebcurenl^hy het met ftraffeloos e^'n deed : maar als hy hen^alTeT^^^^^^^

doet hy hen aan hun plicht gedenken. Zo de Wilden eenbuy krygcn om fich vrolijk fe maaken, is hy nooit van Heparty, m tegendeel verbei-^thy zich, ^ant i^ded onken!fchap zyn ze al zo groote fepitcinen als hy : en indkn hJhen dan iets zei 'tgeenhcnmisha.agde, zoLenzy hemdejhals breekcn. In cHe gelcgentheden is hy wijs, en fpTecktnooit van zyn grootheid.
J » »^" ipieeKt

Men moet aanmerken
, dat de Wilden van de Kuft eeenCunoos gebruiken tot de Rivieren, endatzv totde7e^ oi

tema^lChaloepcn hebben, welken fy by wijlen koopenvandeKapitemcn die, nahun VilFcheJ-y te hebben ReTndrAop hun vertrek flaan i maar demeeften noemen ze van de'plaatlen, daar de Kapiteinen ze hebben doen verberaen
aan de Kuft of in de Rivieren , om 'er fich in een anderf i eisaf te bedienen

: maar als d'eigenaars, ofanderen die 'er rechtop hebben, de felven kennende worden, maaken ze ceenmeer ceremonie m ze weder te neemen, als de Wilden eedaan hebben in ze fich toe te eigenen. ^
"

..?.lZ^l'lt"J''}9'^^'^'^-'f^'}^'0"'r- Zijn Lnnd
- -

- V.. i; .-„i;-^" -;i
, nivtïciaagnöcil tchoog. Jüe last is

er overvloedig: de Makereelvangft insgelijks, en ze valt

'er
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'er feer f,root. Wat het Geboomte belangt , ze (tjh als

die van andere plaatlcn, eruft€»gt met Dennen- en Pijn-

boonicn. ^ f '• f' ' < i

,

' Verlaat f n de ^rr^' .^ nni Mïram'*ebt te S'xxn , vind
men ter flinker ^'\v,S gi •<,• Zandbanken , welke fich ver
in 't ruime watri nac'iC zcc toe uitftrckken ; en felfs moet
mende gantfch<. liuft niet te dicht komen, wel acht of tien

mijlenver: wuarnamcn.een grootcBviay vind, die meer als

twee mijlen huidwaart in loopt, en wel lbo veel wydtc heeft.

Defecantfche Ba ly is ook van Bt!' inraf hetgrootllc

fcdeelte fich mcc laage zee vc; toont j en de zcc u 'er by
waad weer feer gevaarlijk , vermits fc overal geweldig

breekt Daar is echter een klein Kanaal , 't geen inde Ri-
vier ge!' id, welke geweldig krom en bochtig loopt; en
menm-ethctwel weetcn om 'er in te komen : ennochkon-
nen Vr geen grooter Vaartuigen in opvaaren als Barken van
twa.ut of vijftien vat met volle zee. Defe Banken ftrekken
fich to' aan de mond van de Rivitr Miramtchy , waar afden in-

gang feer eng is , ter oorfaak van een klein Eiland 't geen ter

rechterhand' in 't inkomen legt, 't welk d' opening fluit.

Ditvoorby yyndc, vind men cc fchoone Rivier van een
kanonfchoot wijd , die redelijk diep is. De twee Kuftci: iijn

hoogc Klippen, op de welken fchoon Geboomte ftaat. Men
vinj 'er echti..- ecnïge kleine lange inhammen, daar men
met Chaloupen of Canoos te land kan komen. Defe Rivier
heeft vijf of fes mijlen langte, daar de Schepen konncn op-
vaaren

i en hiervuïd mcntvfie andere redti ^k grootc Ri-
vieren, die daar inloopen, en alle beiden nuntswyfe eindi-
gen, welke twee punr en een vor! maaken

i maar daar kon-
nen niet als Cano. in orvaaren ter oorlaak der Klippen
die 'er hier en daar^yn. De geene, die ter flinker hand is,

j

gaat opwaarts na de Rivitr van Xechibou^oa i en d' andere ter
rechter hand f ekt T Ii a de kant v n de Buay Vr H«tte. Aan
'topperft van defe Rl/ier komt nun door het middel van
een draagplaats, daar men de Canoo'-oyerdraagt, inde Ri-
vier van Nepiguit , welke aan het eind \- an cie Ji4M) der Ht te ge- jÉ

legen is. De Wilden hebben :
gef ii , dat het land buvenl

aan defe Rivieien fchoon en at j dat 'er d- Boomcn
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t Z,j n de fclvc foorten va, GcboTmtc d "fl",;^"*^'
'^' ë^'^'""

lioemd heb. In de Vallevc, )
"

j '' "^ ""^^ "oof «c. •

en ,ce,. dicht. Wat het bcnSentefen",;.^'^'' 't"'de V ork gemaakt word ; 't zyn ter fl nlTr h, . J ''"St' J-"--

ter reehtcr hand een pla luncf d^ar een nrn
" '''n'^''I'P^"' '"

meer als twee miilen lany en eon h f ^^ ^'.^ ''"'"'^ " ^''n

nc
,
en drie vierdidêel mVu on d"a^

''
""l''

*"""'' "P J' <^••-

eenige klein. Boomen^.r. dLh fcer
";'„"• ''?,""^^'"

Men vmd'er ook een n.cnig c an Anrd en i,
"""""/f<^'-

d«r ccn zo groot getal van fortè dnive on vern""'^"?

'

Iict ongeloofeliikls. 'k Heb 'er r,^nV ^ "^^r/amelt
, dat

S. Jan Icwccft /geduurende de we k"- w„l'SZ'""'
en savondts benden afzacen vlierren .71

er.iJIe morgens
vijfof fes honderd waren d'KencffcVr.r/.'^' '"'"^^ ^'-^'^

den, d'anderen daar tegeLver opcën^^^^
vcrzydc dcrRivier Zv PifPn n f f

^^"dp^ntaan d'o-
een vierde deelTtü:. fXa'^'n^er'e wStre^'T^'^^''de felv. pU.ts kwamen zitten. OndeTtnnW?e,Xfte^''r

.liendeT. .eldfJenSot;"uL^i::S;,!;^-

men des n.ichts n kar nLpén • 20 „rón ""P"'"' ''»'

't .qcen fy maaken , na d-iizv '„f? l,?^
' ''" «eraas

,

Rcn zyn', daar weer m ™er te va n r"^"" °P8"Pr°"-
word door d. moeite

, welke zygeïad hebfen om
"'"''Ü''^;

Banken e geraaken, aangefiel^letwe ntw.te^'rl'"^-'^s; waarnazyfieh, als zy dieper grondvi^.der nnf° "n.ak vervrol, ken. Vervolgem Iwei men ,t ,', °V^'\^'«n
,
die heel'diep landwaarf in loL "e", uft verrc1,?7"-Menen komen, welkefirh in n,oif 1

^n "it vcr<cheidenc

dele Meiren vi'nd men 'eel Bevérr'^" '"-^"^

Wat de lasr V," ., ^.rfLP.'ï*!;' •
"^ «'emig Elanden.

6oedenovTrvroeuigrDe^chd;V;i^f^o;Xr«;T'°r'm'i5e

nier,

A^BÊttJ.
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niet , tynde de Banken 'er altijd mee bezet. De Wilden fijn

in defe Rivieren in grootcr getal , als in d' anderen.

Om 'er uit te geraakcn , moet men alle defe Banken paf-

fecren , en daar na de KiUl volgen tot aan het StUnd vmh Mtf^
't geen 'er tien óf twaalf mijlen vandaan gelegen is. Decou

EiUiulen

Kuil: is byna overal van zand. Men vind 'erveelegroote en
kleine Inhammen , a' vaar Beemden en Poelen van zout wa-
ter zyn , welken de zee in 't oploopcn maakt. Daar zyn ook
ccnigegroote Vlieten; en op alle defe plaatfcn ontbreekt de
Vogel jagt van allerhande foorten niet. DeKuft isgantfch

vervuld met Geboomte, even als het ander, uitgeibndert

dat 'er de ( edcrboomen gemeendcr zyn. Twee mijlen aan

defe kant eer men d' EtUnden van %^tfcoH vind , ontmoet
men een groten Inham, die de paflazic van Cara^ntt is, 't geen
eindigt aan de 'Baay der Hette , alwaar Eilanden lijn daar ik op
hun plaats af fal fpreekcn.

Na twee mijlen langs deKuftheen gevaaren te hebben,
vind men een anderen kleinen ingang voor Barken, welke

Sou. tuffchen de twee EtUnden van tSHifcou gelegen is. d' Ingang
'is gevaarlijk by kwaad weer, vermits 'er een Zandbank is

daar de zee aforyfelijkop breekt. Aan beide de zydender
Eilanden heeu men Zandpunten, welke den ingang eng
maakenj maar zo haaft als men fe voorby is, krijgt men
grooter ruimte. Ter rechter hand in 't inkomen legt het
kleine Etlandvan MifcoM i 't geen vierof vijf mijlen in den oni-

vang heeft. De punt voorby zynde, fiet men 'er een gedeel-
te at als een groote uit^eftrektheid van land fonder boomen,
lijnde niet anders als Maraflen , over de welken als men heen

faat, doet men alles meer als vijftig fchreeden rondom lich

eeven. Hier gaan de Trapganzen in de lente hun eyeren
uitbroeden, enruijen. Degenen, dieruijen, leggen dat
jaar niet , en die niet ruijen al. 'k Zal 'er u de byfonderhe-
denaf feggen, als ik kom tofpj-eeken van d' eigenfchappen
der Vogelen van dit Land.

Vervolgende onfen ftreek als men de Maraflen voorby is

,

vind men land bedekt met Dennenboomen, vermengd met
eenige kleine Berkenboomen i wa r na men een croote
Zandpunt ontmoet, die een Inham van een aanmerkelijke

grootte
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van NOORD^AMERICA, cj
grootte maakt. Hier leggen de Schepen , die 'er onderdeBefchutting der twee EiFanden hun Viilchery komen aan

tuu'- nJ't'l ^'SSen aldaar een Schip ii^ek^-heiS ?e'hebben, 'k Heb 'er tot v.jf of fes Schepen «cfien il em-,.ïom c en Pakkeljaauwvanglt. Zy maaLn ^^ l- op de?eZandpunt; want daar i.s geen (7mz;.. 't Zoet water is feer vervan dcfen oord ; maar ni vcrgeldinc komt om^rPn^
honderd fchredcn vandeKuft, cLcn ov?r of^ . T^^
midden van die Geboomten daa'r k^z" even a[ hTb .'e^ï^ken uudegrond der zeeecn ftraal van zoet waVcropboK .zod.kaIstweevu.ften 'tgeen lijn zoetheid in e Zmrt^--^^^van twintig fchreeden behoud, fonder fich op eent^rev '"''"'•

W.JS
,

't zy met de vloed of d' eb der zee , met h?t ander w7er te vermengen
, fulks dat de ftraal va.i het zoJt water merhet getV khmt en daalt. De Vinbhers gaan 'er metru.i Phfloepen (.un water haaien, ;tgeenzy mctemmc"; .,d"vïenfcheppen

,
even of zy 't uit de kom van een Fonte n ^^r^.den Ver plaatfe daardefe ongemcene Bron .'^hêeffTenmet het laagftegety een vadem watersi en 't watcris rond?.mzout als het overige der zee.

«-w.iccr.s rondom

,
Terwijl alhier in den jaare i6^y. ecnige Villchers latrun n .

viel 'er een droevige faakVoor , waar afif het verhaal hgïï^^SS

S

moethjven. De Wilden fijn gewoon fichomtientlp,^^^^^^^
len te vervoegen

, daar ze wecten dat de Viflchers .Tiet hunSchepen ftaan te komen. Zo haaft als zy 'er een "n 't oo^krygen, maakenze eengroote rook, om het Volk te ver

^n ?fv -it'
"" '^""^ '^y"-

.

''
^"'"P "^'J^'-d ^ier op aan landen de Wilden iieemen eenige Hufdcn , en gaan Vh hun Canoos fitten om 'er na toe te roeyen. Zy worden '

>r wel ont'fangen: men geeft hen te eeten^ te drinken zo veel als zc

ItlZ' l?. fu^^'l'"?
te helpen

j waar na men ver!neemt
,
of ze veel Huiden liebben , en of 'er meer Wildendaar omtrent zyn, gelijk hierna in de bcfchryvins hunnerzeden breeder gefegt fal worden. Defe Huiden wordden ver-mangeld tegen Brandewijn, daar ze, federtdat ze met deViflchers hebben beginnen te handelen . «^«,.i.^;„ u." _„-^
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zo ze fich niet bccftachtig met dcfen fterkcn drank ovcrlaa-

den. Daar waren dan fommige Wilden aan dcfe Schepen
ceweeft, die ettelijke Huiden aan de Vifl'chers vermangeld
Radden, daar ze een groote quantiteit van Brandewijn voor
hadden gekrccgen. Des avondts weer aan land komende

,

vielen fc gcfamcntlijk aan 't drinken, vervolgens aan 'tpog-

chcncnlnocven, en eindelijk aan 't vechten: want hun ge-

fchillen fpruitcn gemeenliJK uit hunftaat, willende d'ee-

jien meer wcfen als d' anderen , en roemende op hun dap-

perheid. Een van de twee , die d' cerften woorden gekree-

gcn hadden, creep een bocteljeby den hals, cnflocg'erfijn

party met fuik een geweld tegen de kop , dat hy bcfwijmd
ter aarde viel ; waar nahy hem met het mes , 't geen lïy aan

den hals had hangen , vier diepe wonden in het lijfflak, fulks

dat 'er het bloed in overvloed uit gudfte. Een broeder van
defen gekwetllen Wild vloog terftond op i en vindende een
dhaphaan, meende hy den ander te doorlchieten. Dcfcflaat

de tromp aan een kant, fulks dat de kogel eenander, die

cantli:h geen fchuld aan het werk had , dwars door den hals

heen vloog. Hier opwierd deflrijd algemeen; en al wat
men in de hand kreeg diende tot wapen : om kort te gaan,
men vond des anderendaags vijfdooden op het flagvcld , en
dat van negen perfoonen die ze in 't geheel gewcell hadden

,

fijnde d' overgebleevcnen ook altemaal meer of minder gc-

kwetft. Zulke doodelijke werkingen brengt de Brandewijn
fomtijdts onder defe heden voort; en'tfbu veel beter we-
fen, dat de Viflchers nooit handel met hen dreeven , als dat

ie hen de4Tiiddelcn befchikken Oin malkander van 't leven
te beroovcn.

't Groot Silandvan Mifco» heeft feven of acht mijlen in den
Omvang, met veelegroote Inhammen, by de welken ver-

fcheidene Beemden en Poelen zyn , daar de Zee in opklimt,
en daar een fchoone Jagt van allerhande Vogelen is. Men
vind 'er ook veele Perdryfcn en Konynen. Daar fijn vier

Vlieten, welke in de Zee loopen, waar van tweeCanoos
iconnen voeren , d' anderen niet. 't Geboomte is 'er als op
andere plaatfen j doch men heeft 'er meer Dennenboonien.
't Aïurdrijk is 'er ^tandachtig^i maaf echter goed. Alle de

Moes-
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Moeskruiden komen 'er fecr wel voort ; en toen ik daar er^

^rnTn'i^'^n'
''''

^^;r ^^r"^'°^^ ^^" allerha,;deTo''
tcnvnnFcrfikken, en Vruchten met fteencn planten die 'erwonderlijk wel voortkwamen, 'k Deed 'er ook WijnJaardfett.n, welke feer wel aarde. Maar twee jaarendnarnllcrd
ik uit mijn befitting gcriooten door d'^Ly .uit krachT vTiicenfckcrRaadbenuft, hoewel ik een Odriy va deCompagnic had

, ten infichtc van het welk hy een verdra. mrd^"te met den geen, die daar voor my het gebied voerde Meninvcntarircerde alle de koopmanflhappen cnleeftocht
, di2ik er had

,
wegens welker waerdc hy fij^n handichnft «af ,

'cbetidcn m 't volgende Jaar j doch ifc heb 'er nooit c-encc„i.ge pcnr >ng af konnen krygen. Aldus , fo lang als 'er ^cënorder lal wcfen, en dat men niet verfekerd fal zvn vin Hogemcting fijner Oélroyen, fal het Land nimmcrmc^ be

o er/T^
en altijd voor de Vyandcn van Vrankrijk

dl' Uit- en ingang der Schepen is tuflchcn het rroot Eiand en diegroote Zandpunt van 't klein liiiand. Men moetiangs het groot Eiland heen vaaren, om hctLrocdkural teneemen, 't geen altijd anderhalf en twee vademen waters
neett; en hier van daan moet men in de Huay der Hette treeden

,
en 'er rondom vaaren , om na l' IJle 'l>trcée of 't Dtorbonr-

de £iland te Q^inn,

Ij Vm. HOOFD-
v.

's&ass^.^.^
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VIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van V Eiland S, Jan , en d' andere Eilanden

welke in de Groote Baay van S. Laurens gelegen zm
tot aan des zelfs ingang j zelfs van 'tZandeiland, en
van alles V getn degemelde Eilanden betreft , V zy ten

opzicht van V Aardrijk, van 't Geboomte, van de
Viphery, de Jap, Rivieren, en andere byzonderheden.

E Er ide "Saajf der Hette treed

S. Paului

IflCJ.ÏDX

men
jvingmaakenyan't£./WS./4», en vanalled'an-

dcre Eilanden welke in de Groote Baay vm S, Uurm
gelegen zyn. '

'kNeem mijn weg weer van de grooten ingang , die tuf-
Ichcn C4;> de Refl op 't Etlandvan Terre Nenfve en Cap de Nordop lEiUndvm Cap^rem is. In dcfc tuflchenwij^te vindmen het £da.d van S.Taulus, leggcndeomtrent vijf mijlen
van Cap de Nord, en achticn van Tap de J^ejl, Van hier twin-

S'volTd."'
^»g"^y»cnindcgrootc 'Baay vanSXaHrens ovwzzrcn,\e, ont-

ciunde.^ moet men de ro^eleflanden. Zy voeren defen naam ter oorfaak
dergroote menigte die men 'er vind j en zode Viflchcrs, diem dele Baay komen , m ^t voorby vaaren mooy weer heb-

ifl«R.„éc,
, '"

' fr'"?7 f'
^"" Ch«»«<;P^n

. die fich daar met Eyci
ofjci^k- it-nenv^ogelslaadcn. Hwrml^ngs de TaieUa»dcn, v,v\ki•'-- feven zyn leggende al temaai langs 1,et E,iandvan Cap Breton

ievenoj acht mi|len in 't ruime water, heen vaarende, is 'e
een pailazie tuiïchen beiden voor groote Schepen 'k Hcbl
er doorgevaaren met een Schip van vijt honderd vat. 't geei
Ik na^i^.* voerde, om 'er mijn Viflcheryaua te rtellcn
^" itetcocht aan mijn Wooning te brengen Avn het cim

^..£<iai™a. der Takeilanden legt het EUandv^n^JMagdalena, 'tccea vee
grootcr IS als alle d* anderen. Daar is een kleine Haven vooisbenepen van tachtig of honderd vat, en een overvloedigJ

gcifchcnj
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r>an NOORD^AMERICA.
gelfchen hebben Cl- fich vcrfchei,)pmn„.i„ '

'''

willen, ter neer zetten' dochikheb Whenï^nT"" r°"ven
;
fijnde de Franfchen federt onheiLnilfn'''- ? ^'^'f-''ting van defc PUatfcn , en niet bZik du7v n^.

''' *"
r""'"oude eigendommen kómen o, t X, dl?i? w" T'^

'°
veel nieuwe Colonien w^ii-o.,

'""^"» ."^w^iji wy hen zo
gerecht hebbcnnnvr^rL „refitTèn'-^bc,"^'^''? °P-
-n geen Franfcl,ma„ toelaiun ea^e v^ffci' 'frocL"

'^

MetTe't'^ïvrrfctTnt^e'n F "T '^"f- -'-it;^
»anftcllen. Echte^hrberzy^Te Xcrrii""''™"'"het Z^nJ,.la„J te komen doen

"'"„SClaatcnrulks omtrent

]f'pBre.,„ indeï«^"rc.»;; 'Jlf"" Si Ena.Ti'-'''"
'"\

;^jf-en.twintig mijlen inde laiv' e , en een k^nnnT^''^
°^

Iseenmii drooe looocn n^^v i-L ,^ ^^^ '"^^»*

'P als de Poel en G?aT rvnHp^ ^'"T"'^'^' n.ctmccr

J^.
want .'e?Ke"l-,from^rSl-d

«en, vermengd met kleine 'fi'irkênWmnP Acroft?;"Uien van daar ontmoet men >t E.l„u Zs f2 op de
^'^ ''

an l Jjle P„ce, of het Doo'hmd, E.Uni. Men vM,-f ".^ ^^
;e(.eht voorby, na de geftehlheid der winde, -Lrh '

«.et -er n>et al ted.cht aln nudercn
; wa^t de luthe kI'^Ï™ de zyde derBaay is niet als zand, en heeft B-nkcJ^ïJ

'en in de üreedte m *t midilen 'JTn - >,

'«'i^it
, cuwuic JU tmiuütn,, iijnucDyna van de gedaante

eenei
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ccncrhalvc-Maan, en puntig aan beide d' einden. Dezyde,

die na 't valle land fiet , is belet met Klippen. Daar fijn twee

inhammen, alwaar twee Vlieten fich inde zee komen ont-

laden. Daar konncn Barken inkomen , fijndc daar binnen

foorten van kleine Havenen. Aan die kant is 'er het Ge-
boomte feer fchoon -, en 't land , 't geen men 'er ziet , is ook

redelijk goed. Dit Eiland is by n i niet bedekt als met Den-
nenboomen , vermengd met eenigc Beuken- en Bcrken-

boomen. Aan de zydc, die na de groote Baay fiet , heeft men
ook twee Havens , daar twee kleine Vlieten uit komen

;

maar d' ingangen fijn feer plat of ondiep. Van binnen is 'er

waters genoeg. 'kHeb eertijdts in diegeweefl;, welke het

dichtd aan de punt van Mtfcon is , en 'er drie grnote Schepen

geficn, Bifcayers ofBasques : maar om 'er in te komen, moe-
iten zy alles op de Ree loflcn , en dan land brengen , en ver-

volgens de Schepen op zy leggen, als omtckiclhaalcn, en

•z"cr alsdan met Chaloepenmllecpcn. Zy kwamen 'er ook
op de felve manier uit; waar na zy al hunVifch op de Ree
brachten , om ze te laaden. Men kan 'er tc^;fnwoordig niet

meer inkomen , zynde d' ingangen gedopt , en het gevaar al

te groot, 't Geen hen defe moeite deed neemen, was d' over-

vloed van de Vifch, die op defe Kud is^ bchalven dat zy dicht

{^n^ntéu* by de (a)ï^^'f«^4«/^waren, daar de Vifch zo groot is als die van
urfh,itn>. ^^ Grootc Bank. 't Gety klimt wel ver op fommige plaatfen

van dit Eiland j 't geen grootc Beemden en verfchcidene

Poelen maakt; en op alle (\q(c plaatfen is het Gevogelte in

overvloed. Zy maaken 'er hun ncden , en ruycn 'er. Men
heeft 'er Kraancn, witte en graauwe Ganzen , als in Vrank-
rijk. Wat d' Elanden belangt, die zyn 'er nietj maar wel C*i-

rwoHx , 't geen een andere foort van Elanden is, niet zo kloek

van hoornen , maar dikker en langer van hair , en byna alte-

maalwit. Zy fijnuitdeekendom t'eeten, en hebben blan-

kcr vleefch als d' Elanden. Daar zyn 'er weinig j want de

Wilden vinden ze al te goed om z"cr te laatcnaangrocyen.

Dit Beed heeft de herflcnen in twecn verdeeld, door een ze-

ker dik vlies 't geen als twcderhande herflenen maakt.
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C^roote Rivier van 5.lZ7 LTut '^^''^ ^^'

i^hery, dejagt, enme^r andenhy^rde^heden,^

0^yi"df'uyt7et^r^^ \'^^Z1'
I-er ik weder te rug

hct.groot^Eiland ter fl n,^^^^^^trent dnc mijlen langs heen wiarn. '

^^^/S"?^"
'^r om-

tocht vmd
, die uit de i?rr^;„XaTrT ^^ ^^""^^ ^^^ö»--

u hier voor den incantr h7hn^n„ T^^^'°'"^' waar af ik
bekwaam ^oo.^^f^\tZf^''t\' ^/^"^^««^^ocht,^
<f^rHct^cJo^x willendoe^gaf

,
4\?.t|^^ ^^ ^^-y

heen, die, om eigentlijk^^ffbrSn ^'^'"'^"'T'^ous^'^it
als Zandbanken, ^aar af ec^i Seel è'Jen'

'"^'^"^ ^" ^ï"
loopt. MaaraanhetcrootEhnHrf/n^ ""^S^^^^g?

z^e droog
Virfchers konnen legfen alwTarZ "f"' ^

'''^""
'

^^''^&
moet komen. Men fmd twee KanT.l" ' ^' ^^'^ ^'^ ^«'^
Jf een, en het andei naTe^a^^"^^^^^^^ "^
alwaar de Schepen voor v^r ^.t/smn V r ''"^'V^^P^

'

ToHs^m heeft vier of vijf mij Icn n I'?' ^'''^ ^'i^ndvan E.b„,f„

groote Inhammen, dJ dTsZncu? °'"^""ft,
en twee-J-^

jaauwvangft is kcr goei In defcer^^n '
„^^. B^^^^el.

"'"•

Ur inmemgtc, geH^.ook deMa& h^e^d^l^^'^ï^^i^uft met anders en zy als zand Cn kIcinV l,t a •
''^*-'*'^^

p^cn de zee op den oever we pt Dcfe K .^2""'-?" '
^^^^-

Igeen ^en Grav. noemt, bekw'a^m om.^?.^:?,^"^i"
^-'^

:; HOOFD- K icemgcfchooneBoomcal

tAn.
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't Ander Eiland is zo groot niet j maar noopcndc het Aard-

rijk en het Geboomte is ':byn.i het zelfde. Dejagt is goed

on alledcfe Eilanden, welke omringd fijn mtt Inhammen

en Beemden , daar het Wild fecr goede weide vmd. De
Kuilen fijn befet met Roofeboomcn, Erwetcn, en Braam-

bezien, altemaal wild goed. Dcfe Baay van ToHsquet heeft om-

trent drie of vier mijlen uitdrekkings.

n,„. j,j Van daar in de 'Baay dcrtlette treedende , vaart men tien

riuiairs, of mijlen ver langs lleilc Klippen heen , tegen welker voet de

h2t zee aandaat i
lulks dat , indien 'er een Schip kwam te ver-

gaan, geen levendige ziel 'er af zou komen, 't Bovcnfl; is

bedekt met lompe kleine Dennenboomen. Hier voorby

zynde, vind men een kleine Rivier, welkers ingang niet

bekwaam is als voor Chaloepen , en alleenlijk met volle zee.

Drie mijlen verder is een groote Inham , waaraf éénpunt,

die fich in de zee uitftrekt , een zyde van den ingang der

NepcgiKU". Kom van Nepegtgnit maakt. De gantlche uitgellrckthcid van

defen grooten Inham is een mijl lang. Hy heeft groote en

fchoone Beemden achter fich , die een groot half mijl voor-

by den ingang van de Kom reilen , welke meer als anderhalf

mijl langtc en byna een mijl brUdte heeft. Drie mijlen in 't

ruime water, en tegen over haar ingang, in de zee, fijn Ban-

ken, waar af de helft met laage zee droog loopt. Daarre-

fteert een klein Kanaal, waar door de Chaloepen omtrent

een roerfchoot ver in de Kom konnen komen ; al het overi-

ge van de felve loopt met laage zee droog. Men ziet 'er een

zo groote menigte van Trapganzen , Endvogels, en Cravms,

dat het ongeloofelijk isj en dit tuig maakt des nachts fuik

een geraas, dat men naauwelijks flaapen kan. Als de zee

waft, vertrekken ze fich aandeKuft, daar men ze van ach-

ter 't Geboomte in menigte dood fchiet. IndefeKom ont-

laden fich V ier Rivieren , waar van 'er drie uit het Gebergte

komen , 't geen men boven aan de felven ziet ; en d' andere

,

die de grootfte is , vloeit ter flinker hand in 't inb^men in i'e

Kom. 't Is defe, waar door men na Mtramicht gaat en van

daan komt; doch men kan fe nietbevaaren als metCanoos.i
T.. i^ .i..:^^^Aa^a^ \i r\rY\t Cf»n\- \Tf»r'\'7.:\\rry • fw lYifT» hrpfr nnnif
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75en Zeefnock gcfien , als men op defe Banken v\nA aderzyde der gemelde Kom heeft mfn bvn/ók/alfR^^'-den

, waar acïtcr het aardrijk b. '.aden is metïhn
\^''^'

welke byna vh.k tlgenTer i^ntreTerr^e^rn'^""^'gang der Kom ong maakt. Als de zee wS^^"^- ?" •""
vangt men 'er ee.? menigte van Maker^e 'D^r V"''°''VSteur ,n, die meer als fcsvoete^hnafs enw T °°^
ty weer uitloopt; mitsgaders feerveeVzalm l^ a\¥'

alwaar cpnrVn T^ rechterhand van haar incanir
''^•' A..c«r,

^9^reto„, gcnoodfaakt geweeft my te vertrekkel, m"'"'Hu.s is 'er verfterkt met vier kleine bXerken e„1 ^'J"
ten een paliflaudwerk van achtien voS hoo'/ h l i^"'"noch fes ftukken kanon di-^ op hunaSSn n'

''""

Braambcz.cn fijn 'croveral in overvloed
'^'"'

b. rk ,T5i,
™" '^ '^-°- -a..e,";;^ ?:e?h og oTliAUr Komt Zalm m vanecnonscmeencienarp • ^^Ju S'

l'cr gevangen van fes voeten lang^ Ook v^T^'enT ov.
'

vanalledefoortendicikhiervoorgenocmdheb ''^''^"''°"'

Omtrent dnc mijlen verder ontmoet men 'een aroateaay, d,e vier mijlen wydte. en achtien nf Z^Jl^^l-^^'^
CIC. t L/and IS -er hoog, en bvni iltem^.ï'nl''^

"^•^f^c-=-ö'^«»ö

rotsfteen. Daar fijn verfclicidene^kieitT
^''^«^"^^»

K
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ren welke in dcfe Saoy vallen, en onder anderen waar door

de Wilden zo hoog in 't land konnenkomeii, dat ze door het

middel van vjenige plaatfen , daar ze dcCanoosovf rdr meen,

in Mcircn treeden , welke lich indegroote'^ivi>rv4» S. L^it-

rent ontluften , van waarzy na Kcbtc gaan •, invoegen dat zy

van '2\(jpe^tgiiit tot aan de groote Rivier gemeenlijk niet lan-

ger '^nder wegc zyn als drie daqcn. Men vinduok in dele

Ba; laagc Landen en groote Inhammen, daar de zee in

loopt ; 't geen Beemden en Poelen maakt , waar in men een

groote menigte vanallcrhande Gevogelte vind. *t Aardrijk

IS 'er goed op Ibmmige plaatfen , en 't Geboomte fchoon, als

Eflchen-, Berken-, Mafthouten, Ceder-, en alle andere

loorten van Boomen. Op de heuvelen der Bergen vind men
van de felve Boomen , maar veel Dennen- en Pijnboomen.

Vaarende uit defc groote Baay , die de Buu)/ van Rtfitgouche ,

heet, en fijn weg vervolgende, vind men nochx)mtrenc vijl'

of les mijlen hoogelanden en rotfen j welken voorby /ynde,

begint het land te daalcn , en men ontmoet een ^rooten In-

ham , duar de zee Beemden en Poelen maakt , t geen een,

land van Jagtisj en het aardrijk, 't welk aan het eind van

dcfe Beemden is gelegen , draagt feer fchoone Boomen.
Hier na vaan men twee goede mijlen langs land heen, het^

welk fich inck y.ee ftrekt j 't geen een Kaap maakt , die de

Kleine ra/^.it;-èm^ geheetenword. Daar is een Rivier, inde

'Welke de Chrilcepcn gaan leggen, alsde Vifch yunde 6>oo/e

fafpec-biac , welke vier mijlen van daar gelegen is , begint tel

verloopen \ want als ze d' eene plaats verlaat, Ichiet ze nal

d' andere toe : maaralle de Viflchers gaan omtrent de Groo-I

te leggen. De vier mijlen Kulls zyn hooge Klippen , tcgenj

welker voet de zee, als fe hoog is, aanflaat. Hiervoorbyl

zynde, vind men een groote Punt van Keyfteenen, welkenf

de zee daar verlameld heeft, vermengd met zand. 't Is, ge-l

lijk ik gefegt heb, 't geen datmen Grave noemt, daar dtJ

Villchers hun Vifch op laaten droogen. Aan de Punt van|

defe Crave is een ingang voor Chaloepen , daar de zee in-

komt, die 'er groote Beemden en Poelen maakt. Achter
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niaar
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tccetcn, waar na ze weer heen vliegen, een gedeelte na deKom vmN,pej^,^H.t
; en zo haaft als d' ccncnTich opheffen

,

itnjkend anderen o; de felve plaats neer. Dcfe 6>di* maakt
een grooten Inham, daarde Villchers voor vier kabel uianryen; x. ant het iseigcntlijk maarecnRcc, dienict kwaad
IS, cndudichi by landgoede grond heelt. Twee S hepen
Jionncn gemakkcfjjk m h midden van den inham IcirtTii-i

üm'er uittegeraaktn, moet men een grootc / nui ' fit
voorbv vaaren , waar na men een anderen Inha; no ^t
die wel een mijl diepte hc. ft. Vervolgens zeilt m. ) trcnt
eenmijl ver langs fteile Klippen heen, aan hetcin.. ...r wel-
ker men noch een anderen Inham vind , die fich (l ijf du ifcnd
fchrecden landwaart in ft rekt , en aan welkers eind .en klei-
ne Rivier is daar niet als Chalocpen in konnen komen Het
Aaidrijkis'ergoed, en het Geboomte feer fchoon. V*ande-n
Ie Rivier tot aan Danittshavtn heeft men drie of vier mijlen «n';
welke ook noch niet als Kuften van lleile K lippen zyn daar
de zee tegen de voetaanHaat i fulks dut van 'l'.ifpecLcWtot
aan Dantelshaven niemand fich uit een fchipbrcuk zou kon-
nen bergen

, als alleenlijk in dele kleine Rivier, ofin Dantels',
haven, d' Ingang van dele Haven is Ihjfeen half mijl wyd'De twee Kuiten zyn met als hoogc Rotfen. Ter flinker
hand in 't inkomen heeft men Klippen, die fich na 't water
toeftrckken

i weshalven men de rechter hand houden moet
Een Schip kan 'er niet verder inkomen als ruim een vierde-
deel mijls. Men kan 'er het anker werpen. Tegen over de
anker plaats is een groote Inham van zandgrond ter rechter
hand , daar de Barken gaan leggen. Verder opvaarende

,
aan de felvc zyde , fiet men een grooten Berg van Kalkftcen!
Aan d' andere kant heeft men Zandbanken , welke met laai
ge zee droog loopen. Daar is eenZandpunt tegen over den
gcmelden Berg, die een kleine engte maakt, daarde Barken •

dcor konnen vaaren , waar na men in een groote Kom treed
die wel een mijl diepte, en weinig minder breedte heeft!
,j,pp vijjei^ twee Krootc. en andc

H-

grootc iiiUi :ten in.
Dit maakt een kanaal, 't geen niet als voor de Canoos is; af

K het
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het overige loopt met laage zee droog, 't Is de plaats welke
het Gevogelte vereifcht : ook is het 'er in groote menigte
van allerhande foort. De Schelpvifch ontbreekt nooit op de
Banken, gelijk ook niet de Zeekreeften. Men heeft ook
Beemden langs defe gantfche Kom heen. 't Land is 'er
fchoon en laag , en t' eenemaal bedekt met feer fchoone
Boomen, van alle de foorten die ik genoemd mag hebben.
Kort om , dc{c plaats is feer aangenaam.
Loopendc uit 'Daniehhaven y vaart men noch twee mijlen

,
langs Rotfen heen ; waar na men een Kaap van^ rotsftecn

•vind, feer hoog, éicd^iJMakereelpunt heet^ tegen over de
welke defe Vilch in groote menigte gevangen word* Daar
is ook een goede vangft van Bakkcjjaauw. Defe Kaap legt
twaalf mijlen van CapcC EJpoir, o(de Kaap eier Hoop; en tuf-
fchen beiden is een grooten Inham , die wel vijtticn mijlen
inden omvan" heeft, en daar drie Rivieren inloopen. Dé
Bakkeljaauw komt feer veel in dcCc gcheele Baay ; maar
daar is geen plaats om een Schip te leggen , als tuflchen twee
Eilanden, welke een goede mijl v^n de Makeree/punt afgele-
gen zyn, en noch mag het maareen Schip wcfcn van leftie
of tachtig vat. Driemijlenverder, altijd de Kuft van defen
grooten inham volgende , ontmoet men een kleine Rivier

,

waar af den ingang eng is. De zee heeft daar een Herken
ftroom. De Barken konncn 'er gemakkelijk inkomen, mits
dat men ^er den ingang af weet , want ze is niet recht. Als
men 'er in is , vind men een groote Kom van twee mijlen in
den omvang, en w^arafeen gedeelte droog loopt. De Mof-
felen

, de Schelpvifch en d' Oefters zyn 'er in overvloed
,

mitsgaders een groote menigte van Gevogelte. Defe plaats
IS fchoon en vermaakelijk, 't land goed en laag, de Boomen
Ichoon, meeftendeel Ceder-, Pijn-, en Dennenboomen

j

op d' oevers, en verder landwaart in, Maithouten-, Ef-
fchen-, Berken, Eiken- en andere foorten van Boomen
Vijfmijlen verder vind men een andere , welke de Kieine Ri'.
vier geheeten word. Daar konnen ook niet als Barken inko-
men j doch d' ingang is lichter, zynde 'er maar een engte
daar het land na toe leid. 't Binnenft is zo wüd niet als d' an-
dere Rivier. Daar i^ ook meer water , en men vaart 'er ver-

der



aar een engte

t>an NÖORD^AMERICA.
der in op. 't Land is byna het felve, zo wceens ^r ar^n ^ t

wegen, het Geboomtl De vangft TJ^K^vM^Lt
Jagt IS er overvjoedig

i. en men vangt 'er ook MakereelVier mijlen verder ontmoet men eentidcn-e , diede r.! .:

ifnTeyfc"re";?oi;r"^"^^^^^^^^^^

aan d; eeneen dan aanTandfr^^^^^^^^ v "m tfzc\S^^^^^
van de Baay IS

, en dat , nis de ^vfnd. iet ftorm ük^^^^hyrechtin den mondblaaft, enzemetkeylfce" cTv^fvinr'tot dat den overvloed des waters, 'tgeen^ee, g^^^^^^^flooten isgeweeft, gewe-ldts genoeg doet om del" ndcr"paal weder te rug te dryven, en d' opening vry te laun^^^^^P aatfe daar het onweer de minfle key ftecnen na toe gi centkd In defe iwee Rivieren bergt men fich gemecnlitf 11de Normandyfche Vaartuigen van de «'J.«^, iTc ,cerdoor het onweer geperft worden, terwijl hun Schenen by

len van dcJVcesbani afgelegen is , daar ze niet komen konnenof de wind moet hen dienen, hebben zy bydefege eTnthcid gecnandcrefchuilplaats als indefetJeeRivie?cn Daarzyn eertijdts zeer veel van die Vaartuigen gebleeven ;* doch

nfpeTr'^'^ ^r ?''^' ^° '''^ NorTnan^ers niet meenDePelteryhandehs 'er zo goed niet als ze placht te wezen;en dit IS 't geen ze meer foudenfoekenalsden Bakkeljaauw
tBmnenft der Grootc R,vier is niet wijd, hoewel 'er eeZ;Beemden zyn DeJagt is 'er pok zo overvloedig niet als opd andere plaatfen. De landen zyn 'er hoogerj en men heef?
'crookmeerDennenboomen.

.^"menneelt

Vervolgende de felve ftreek omtrent fes mijlen, is deKuft van hooge landen en Rotfen , tegen welker voet dezee aannaat. 't Bovenft is belaaden met Dennen- en eeniee
andere Boomen. Defe Kuft is gevaarlijk , en over fes of fè.
venjaaren aldaar een Bifcaifch Schip gebleeven. 't Eind vandele ve IS de Ka^p dat Hoop, leggende vier mijlen van hetST'''^'"!;-'©mW.£iW, en een van Cup Enragi, of óq DoJii Kaap.fu^?

r ^vF pi=m!.ie iiwciL. men uiKWiis twee Urydisc windenBy voorbeeld
, een Schip fal komen van A^ifcon, of van dé "
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Baay der Hette , voerende een fchoone koelte en voorwind
mee ; 't ander Schip iiil komen vai> de Bak}eljaattwbaay , of 't

'Doorboorde Eilaad, ook met een voorwind, welke plaatfcn
vlak tegen malkander aan gelegen zyn : en zyndc by defc
Kaapen gekomen, vinden zy den wind alle beiden gantfch
ftil, of eender twee winden moet het van den ander win-
nen, en hem te rug dryven. Dit gebeurt hier ter plaatlc
dikwils. Van hier tot aan het j^oor!foorcie Eiland is de g^imi'chc
Kuftfeerhoog, altemaal vanfteilcRotfen, daar de zee be-
neden tegen aan flaat ; en als 'er ccnige fchipbreuk komt
voor te vallen , is het fonder lijfberging : maar in 't midden
ymd men een kleinen Inham, daar een Chaloep fich in veilie.
neid kan leggen.

^t/Doorboorde Eitand iseen grootcRots , die wel vijftig of
feftig vademen hoogte heeft , en aan de rechter voet aan
beide de zyden fteil oploopt , hebbende wyders omtrent drie
ofvier vademen breedte. By laagc zee gaat men'erdroogs 1

voets rondom. Zy mag omtrent drie hondert vijftig, of
vier honderd fchreeden in de langte hebben , doch is eer-
njdts veel langer gcweeft, ftrekkende fich alstoen tot aan
l IJle de Bonne yivanturCy o? \ EtUnd van ijoeder Gelnk^-^ maar
de zee heeft haar onder aan de voet weggegeeten, 't geen
naar doet vallen: en ik heb gefien, dat^'èr maareen gat in
vvas

, op de viryfe van een boog , daar een Chaloep met ftaan-
de zeilen door voer. Dit is 't , 't geen haar den naam van 't
^oorhoorde Eilandgegttvenh^ó. Daar zyn 'er fedcrt twee an-
deren af geworden, die zo groot niet en zyn, maar die te
genwoordig alle dagen aangroeyen. 't Staat te gclooven, dat
defc gaten haar grondveft vcrfwakkende, eindelijk oorfaak
van haar val fuUen wezen, waar nadc Schepen daar niei; .neer
fullcn konnen verblyven. ^Ile de geencn , die daar hun vif-
fchery komen aanftcllen , werpen het anker onder het bc- i

Ïï5';:i:^''^''^'"u''^"?''=?^^^"^-
Ter lengte vaneen (.0 kabel of twee

V«o>fc.«- van het zelve heeftmendricof vier vademen waters ; en hoc

SiT''^
men 'er fich verder van afwydert, hoe men meer diepte vind.
Zy leggen altemaal aan vier ankers , en maaken vlotten van
Cederhout aan hun kabels vaft , om ze t' onderfchra.t^en
uit vrees der Klippen welke op 'de grond zyn , te weet?n als

. . het
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Tflgt goed is, infondcrheid in den tijd der Tortelduiven,

onder de welken de Viflchers een groote moord aanrechten

,

om *cr goede §ier mee te houden. Zy maaken Tuinen , daar

ze Kool, Erweten, Booncn, en Salaad in kweeken i en

ftuuren ook ter Jagt in de 'BakJi^tljaaHwIsaay , om fich lekker te

mcftcn. Maar eer wy hier in treeden, zo laat ons fpreeken

van /' I[le de 'Bome ^vantftre , of 't Etland van Goeder Ctlhk, ,

.j 't geen anderhalf mijl van het Doorboorde Eiland af , en 'er te-

pen over legt. 't Is zo hoog als het Doorboorde Eiland , van een

eyronde gedaante, en heeft twee mijlen in den omvang,
zyndewyders gantfch bedekt met Dennenboomen, onder

de welken ook eenigc andere Boomen gevonden worden.

De Konynen Jagt is 'er goed. Van dartig ftrikken des a-

vondts gefet , heeft men des anderendaags morgens tenmin-

ftcn twintig Konynen. De Tortelduiven zy-n 'er in over-

vloed , door de menigte van Aard- en Braambezien ,,daar ze

fecr gretig na vallen. Wat de Viffchery belangt , zyis'erzoj

goed als aan het Doorboorde Eiland; maar het gemak is 'er zo-

danig niet : want daar is geen meer Grave als voor een Schip.

'k Heb 'er drie Schepen ten anker fien leggen voor een klei-

nen Inham, waar door men aan dit Eiland komt. A lied' an-

dere Schepen konnen hier ter plaatfe alleenlijk r<^«<a«^ heb-

ben : maar zy moeten een weg maaken van Dennenboomen,
van het water af, bellaandein Schavotten, welke geftadig]

opwaarts reizende voortloopen, tot de hoogte van twaalf

of vijftien vademen , waar langs zy hun Vifch moeten draa-

gen om ze op de rignattx te droogcn te leggen.

Vaarende van het Eiland van Goeder Gelttk^ en van het Door-

boorde €^land'^^i kovi\t mcnin de BakJzeljaaHVfbaayi welke vierj

mijlen wydte, en drie mijlen diepte heeft. De Kuft, die

lich aan 't Doorboorde Eiland hegt , beltaat in die Bergen, wel-

ke fich al nederwaarts daalende tot aan het einddeferBaay|

ftrekken, alwaar de mond van een kleine Rivier is. De
Chaloepen komen 'er niet in als met mooy weer. De zeel

looptal vry ver van den ingang droog, gelijk 'er ook met
laage zee niet veel water van binnen in is , fijnde'er (Icchts

een klein kanaal voor Canoos. 't Is een groote uitgeftrekt-

heidvan Banken en Beemden, welke de Jagt overvloedig!

maaken,
tende ds
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gmaaken, eelijk ook devangft van allerhande Schclnvio-i'De Zalm komt 'er in menietc. Dcfe Dlaaf7irr.„ ^ '^''•

naam 't land goed. en 't Geboom e van aL h"5e r"*^'"

ê2.n?nbo"^r =Zo ?e'^?fc '"^ -ntth^r

Van hier de Kuft volgende, om na het anrïer p;«^ ^

hcïn^reilcT d' '^rr^'
^-'"f-jf m '"nhng' eenluft

en eemge kleine berken- cl Eflchenlomen Me^w "fv'"wein.g grooten. DefePunt heet /. FcrlTn^^rVZ'"klem Eiland voor, daarde Viflchei-svan cJn,édcVnll>Taauwgaan foekenals hy begint te verloopen Van d,> Pand tot m de Sivi.r Jn <j4fi, daar deSchëpen te„ anfe>«" "•

teird\;«=

,Mzitd",i'ct^-L;ror:^
plaats gnntfch bedekt met gras . en fèrdër Gebromfr"'
allerhande foorten. doch Jet heel dik en ?eele Dennetboomen. Een mijl hooger op in de Rivier is een Inhfdaarmente landkangaan^ enLvenaandT^litsl^^^^^^^^^^
«nLopdmijn heeft willen doen vinden. Mijn Heeren^^nde Compagnie hebben'er koften toegedaan, daartoe ,Ingelokt door dat fekere perfooneu hen%r eenLe broïke^"fKadden meedgebracht.Velke waarlijk goed waren ^.5i^twasalleenlOk uiteenige kleineaderen die doCdeR^liepen

,
welken de kracht^er Zongefuivcrd had winr ,gantfehe Mijn is niet anders als Antimon e, en no4 ,ie?overvloedig. Ik kende zewcl van overtwinticiaaren tl

h^-tr" r^^ l^^
g^""'t

'
i'' f»" " niet omi rèehateS

w^n^'n"- ? "''' ''"'''° g'"°'=g gevonden
,
die Kébben -

li ifr''u!'"'u™'" ' ^P''^ ft»altjes welken ik 'er aftoonde

it-pn7«"";i TT r "
L ^

'"" vvilicn aanmoedigen
, wel wce-tende dat ik hen bedroogen fou hebbco

i 't geen een lZi%
^ ^

daar
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daar ik niet bekwaam toe ben, indien ik felf niet cerft be-
droogen wasfonderhct teweeten. Bovenaan defe Rivier
fict men niet als groote Bergen, ftaandevan malkander af*
gefonderd , altemaal bedekt met Geboomte. Men vangt
Haring , en feer veel Makereel in den ingang, rondom d' an-
kerplaats der Schepen. De Bakkeljaauwvangft is 'er goed, en
die der Tortelduiven van gelijken.

Vaarende uit defe Rivier , paflbert men een groote Kaap;
en drie of vier mijlen van daar heeft men Cap des Kox^urs^ of
de Rooz^enboomenkaao , *t geen d' uiterfte paal van mijn 0<51:roy
is. 'k Heb aan die kant niet geweeft ; 'k heb ze alleenlijk van 1

verre gefien 20 als ik na Kebec voer. Zy maakt den ingang der
groote Rtviervan S. Lanr^m aan de Zuidzyde , en bepaalt mijn
Odroy aan de Noordzyde. Ziet daar d' uitgeftrcktheid der
Kuften van Nteuw Engeland aftotaande groote Rmier van S.

Lawens, mitsgaders der Eilanden, immers der voornaamftcn*

EINDE des L Deels.

NATUUR- 1
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I. HOOFDSTUK.

iiandel^de ranhet onderfi^^^^^ en d* opereenkpmfl
die er is tufchen de Klmaaten van Kieuw en OU
frankrijk, met redenen 'waarom deze Landen aües
konnen vomhrengen 't geen in Vranh'^k groeit.

A d'uitflrcIckingdcrKuftvan 2V/^««;.
yyankrtjk, van l^m^-EngeUnd aftot aanden ingang der grootc RwicrvanS. Lan.
rens, getoond, en alles van Haven totHaven, van Inham tot Inham , en van
Kivicr tot Rivier aangeweezcn te heb-
ben, mitsgaders wat op ieder plaats te„if te vinden is , van foorten van Boomcnder felver grootte en dikte, de hoedanigheid en goedhe^' -

des Aardrijks
,
enz. moet ik tegenwoordig toonen^ dat h'^bekwat^m is om alles voort te brengen 't ac7n rrZ ï

voorbrengt, dewijl het onder de ^1^ ^^S^.'^'^;^

en^!/i^''''"'^'^""''•^'""'
is gelegen op de breedte van drie-

.
en-veertig graaden en een half, en het ander eind ain degroote 'Kfv.er v^n S. L^uum op de breedte van n.LnV kc
veertig graaden. Dcfegantfch^uitgeftrekthefd van^^^J^^^^

\Vrank2^ik. begrijpt dan maar vijf graaden in h..t „.S:\^;fJ,:,
-ngce van Kuffc, die omtrent'twee honderd vijftig mljie^r'

beilaat.



88
•

'. Natuurlijke llifiorie

bcflaat. En'B4i;tfM«tf, 't geen liet eind der Kuflcn van yr^tnl;.

rijk^ aan de Zuidzydc is , legt op dric-en- veertig graadcn en
vijf-cn-vcenig minuten j en CaLut , zyndchcthet eind aan
de Noordzyde, is gelcgeiV oi* ccrt-cn-vijftig graadcn. De
Kuilen van yuinkrnl^vc\oct.c\\ derli.Uven veel kouder welen
als die Van NttHw-yrankrt^!^^ dewijl zetwee graadcn en een
quart aan de Zuidkant Zuidelijker leggen. En ^ap "Breton

legt op vijf-en-veertig graaden en twee darden , 't geen den
jTi-ooten ingang -der grootc Baayvan S, Uurens maiil<t, tuf-
Ichen de gemelde Kaup en Cup de Ra/es. Van de geleide Cap
^Breton af tot aan den mgang der groote Rivier , vind men
maar twee graaden en vijftig minuten ondeiichcia Zuide-
lijker als frankrijk,. En dewijl de Rivier van Nmtes gelegen is

op zcven-en.vecrtig graaden en vier-en-twintig minuten,
en CaUis , zynde het ander eind aan de Noordzyde , op ccn-
en-vi jftig grau.lyn , 't geen een verlchil maakt van drie graa-
den en zes-en-dartig minuten ; moet de g/htfche uitge-
ftrcktheid der landen, welke van ;V^w/« tot aan CW^w gele-
gen zyn , alzo koud en kouder wefen , als de geenen die van
C'ip Breton tot aan de giootc Rivier ^Ktn S. Laurens reiken , en
Iclfs al het overige des Landts : vermits de Zon , die de mec-
.-ftcr van alle de Gclturntcn is, defclvc werking op d'eenc
pinucsmoet doen als op d' andere , voor zoveel de warmte
belangt. Maar daar zyn toevallen, welke de werkingen van
iijn macht afwenden, gelijk men ziet dat men ondereen
fclvc Kli'Yinat Landen heeft die d'cenen veel beter zyn als
d'^ndeirn. d'Eene plaats zal niet als R.otfen hebben ; een
andere fal niet anders voortbrengen als Heyj aaneenandc-
ren oord Tullen niet zyn als Bergen ; en in de Valeyen niet
als Marallen en Beemden : en tuHchen dit alles vind men
goede Landeryen , bekwaam tot Koorn , tot Vruchten , en
tot alle andere goede planten, 't Is dan de fchuld der Zon
nier, zo alle dé Landen, welke onder een felve maat van
hette leggen, niet een felve werking hebben. Met NitHw
Frankri}l^\?. het even eens gelegen. 'Men vind 'er Bert^,cn

,

Rotfen, MaralTen, Beemden, Hey , en goede Landen die
alles konnen voortbrengen , zo wel als in l^ra»{rtjk. Noch
i,.„.„r^ ,,,..,„ 'creea ander tocyal door de Koude, welke men
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de Sneeuw wel vijfof zes wecken eer gcfmolten is als in de
Bollchcn j hoewel de Boflchen, die 'er dicht by leggen, hen
noch veel van hun koude mededeelen. Dit (iet men gemeen
genoeg in Vrankjtjk^i alwaar alle de landen, welke dicht by
de Boflchen zyn gelegen , de vorll veel meer onderworpen
2yn, als die 'er ver afleggen. Men kan dit noch beter bewy-
fcn met het voorbeeld van Kebec , 't geen twee maanden
winters minder heeft, als het h;id eer de landen daar beploegd
waren ; 't welk my verfekerd is door verfcheidcne oude In-

woonders van Kebec, Indien de Boflchen eenmaal verder van
hun landen afgewyderd komen te zyn , zal men 'er geen
meer winter hebben als te 'Parys j en by gevolg heeft men
geen reden meer om dit Land zo lelijk af tefchilderen we-,.

gens de groote Koude , en de menigvuldige Sneeuw. De
redenen , die ik hier te berde breng , zyn klaar genoeg om
te doen begrypen dat Nienw-f'^ranLujk^^Wcs voort kan bren-
gen , zo wel als 't Oud: maar men zou volk moeten hebben
om aan d'ontbraaking en de landbouw t'arbeijen. Daar
Zyn 'er zov&Q.\'mf^rankrijk,t welke naauwelijks de middelen
konnen vinden om 'er te befliaan ; en indien het de Voor-
zienigheid Godtsniet en deed, welke aan rrAfikji/k. ccn zo
grootcn overvloed van Koorn, van Wijn, van Vrachten,
en watdiergelijks meer is, geeft, daar zou 'er niet weinig
van honger moeten vergaan , gelijk men geilen heeft in het
jaar 1661. in het grootfte gedeelte der P'-ovincien van l/'r<««4-

rijk. : en dat 'er nochmaals zodanig een Hongersnood kwam ,

fou de geen, die de middelen niet heeft om te bcllaan, fig wel
gelukkig mogen rekenen dat hy in Nieuw-rrank/'jk, was , al-

waar men met een weinig arbcidts geen nood heeft van hon-
ger te flierven. Zou het niet veel beter zyn , dat zo veel ar-
me Lieden in die Gewcfl;en het land gingen bebouwen, en
iich gelukkig maaken; in die Geweiten, zeg ik, daar zy
maar twee jaarcn arbeidts van nooden hebben om Koorn ,

Erweten, Boonen , en allerhande Peulvruchten in te fa-

tnelcn, als hier te leggen hongcrbrokken ? want behalven
dat zy lijden, doen zy ook anderen lijden. Zy betaalen geen
fch'.'.tting aan den Koning, en beletten de gccnen, die iets

hebben, en die hun fchattingen alsdan gemakkelijker fouden
konnen betaalen, voori'pocd te maaken. De

en geld
i e
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Dcgeenen, welke liever willen drinken als eeren fnll.nmy tegenwerpen

, dat 'er geen Wijn valt Ha ' haf kI "•"'"«'<«>'-

rachtefn,";^ 7 ^"" ^?"V ^^'"^'^^^ '^^^ He'en'be:'- -tiacnten met, dat ter plaatfen daar rreer 'U/nn « • f
'"'^p-^"-

befte gedronken word^Een ^i" ^^^SZ^^^f^
JeZLvn'^'l'^SBen, dat'erseenenzyn. Aldusfa ëen""-^^^^^^gelijk my na dingen vrMgcn volgens zyn genciadheid • aIII^'X*"

'
ik hen op antwoord dar otlnc '?„.„„ ° ."-'5"">'ia> aaar'trkocmc:!

wn.nen,^oLlndhLa'n"gtdt '^crZ'^iLl^nt^^
'^"--''^

gen, waarom hebtgy het^dannictl endLIj tT'r'te^S'""'"^woordig met en is, fal men terftond hetLand wraaken D.^;zyn 'er welker vraagen my niet verwonderen .ma"; RTi^er ook, d,e verftand willen hebben, en die fichTnbeèId^^^^alles te weeten: dochzy hebben feer weinig oordeels d"wyl zy welfouden willen datalles daar ginder waar .ïs te"genwoord.gm rr4«4r94, Tonder te betrachten' dat hcteenn euw Land IS 't geen noch niet bewoond is , dat m eerilaan het noodzaakelijke moet arbeiden, als Koom 't olonmen met kan ontbeeren, en Peulvruchten, zyndéhet vfornaamfte van t leven; en dit hebbende, gelijk men he,^":twee of ten langftenindriejaaren kan hebben , Teeft mengelegentheid om Bier te maaken. De reft kan men meTtertijd krygen
. even als men gedaan heeft toen ^rX^e" ftbewoond begon te worden, 't Was niet als bofcl,; zo welnis hier te Lande. Oniè Voorouders hebben nie berronn?»met den Wijngaard, met de Vruchten, en mêfaKdcr^ "

^cKomen En zo men, fedcrt dat men 'er aan beconnenheeft t arbeiden
, niet alles heeft 't geen men wenfcift meóroektalle dingen waterlekkers inde vreemde Landc'nTom het te hebben. Men doet Wyngaardpianten van al ekanten komen

, daar goede Wijn (valt ^ ei even eensVaat
I et ook met de Vruchten, en^andere diergelijke dinfen
I
I

orn rent oartig ofveertig jaaren , dat me"n te T..;, b^ynageen Tuinen en maakte, als voor Kool, Moeskruiden en
j;!!:ll?!^.^^^,"'

^"tegenwoordig vind men 'erfeerfchJone

en
c isom t echter noch niet als door konftgeld

;
en zo ze de fraaiheid al hebben, de fmaak

M 2
IS 'er ech-

ter
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ter niet als in degecnen die in het Land groeyen daar men ze
vandaan haalt. Waarom? Omdat men ze van Klimaat ver-
andert , en dat ze de kracht der Zon niet hebben als in hun
Geboorteland. Hebben wy in /^^r4»;(;^r/;/^, te Hieres, het Sui-
kerriet niet gekweekt , gelijk ook d' Oranjeappelen van
*Portttaaal , welker oorfpronk uit Chma gekomen was ? en de
Caflla en Tuberoze zyn die niet uit S;?rt«;>«, en andere noch
hceter klimaaten gebracht , zowelalsde Jasmynen enTul-
pen ? welke Vruchten en Blommen fich en door hun ünaak,
en door hun reuk, zo Teer genaturalifeert hebben , dat het
geen

, 't welk ons eertijdts zo raar was , infonderheid te 'Pd.
rys, daar feer gemeen geworden is, Bcfchuldigt Nteuw
Kr4«^r>;^dan niet meer van ondankbaarheid , en begint met
verlbuid te betrachten, dat 'er een goed Land afgemaakt
kan worden, en zo vruchtbaar in alle dingen als oit in

Hoewel ik gefegt heb, dat de goede Wi}n gedronken
word ter plaatlen daar ze nieten groeit; trekt 'er daarom
geen gevolg uit om het Land te beroo/en van defe zoete
vrucht te konnen voortbrengen , en zo aangenaam als de
de gcene die in frankrijk, word gedronken. Indien men 'er
noch geen Wyngaarden geplant heeft, 't is ora dat het nood-
zaakelijke altijd voor gaat, 't welk zo veel tijdts nietver-
eifcht om het te hebben als de Wijn , daar men fes of leven
jaaren toe van nooden heeft eer een Wyngaard in zyn dragt
kan wefen , 't geen hy van te vooren draagt van wemig be-
lang zynde; want een, twee, drie, of vier voeders, die
men 'er aftrekken kanvoor een geniet, dat heeft niet veel
om 't lijf. Dit betoont wel, dat het veel noodzakelijker is

Koorh te zaayen, als Wyngaard te planten •: behalven dat de
Wijn zo kwalijk niet te vervoeren is als 't Koorn, en dat men
lichter den Wijn als het Brood kan ontbeeren.

Laat ons nu zien, of 'er de Wyngaard tot volkomene
rijpheid kan komen. Vooreerft is het zeker, dat het Land
den Wyngaard van natuure voortbrengt , endathy Drui-
ven draagt die t'eenemaalrijp worden, zo groot van korl
als de Muskadel mag wefcn. Wat het ü\v belangt, 't is zo
aangenaam met , zyndc wild j en de ichcris ook wat harder-

maar!
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maar indienhy yerplant en gekweekt erd, gelijk men nxFr^nknjk. doet
, 'k twijfel met ofde U ijn zou afzo goed we-ien Doch laat ons dat daar laaten , en eens zien ofde Wvn-Itokvan f^TMnkrtjk ginder gevoerd zynde, zo goeden Wijn

foudraagcnalshy hierdoet. Men behoeft nic-t te fpreeken
van de VVijnftok van Names , noch van de Ctder van Nornsw
djcn

;
men zal genoegfaam geloovcn, dat 'er é\c konnen

groeven
: maar laat ons fprcckcn van den Wynllok vinomtrent Jarp, bourgogne en Ch,mpa.f,e. Indien men eens

overtuigd IS dat dit gelchicdcn kan, lal men zo veel moeite
niet meer hebben om id hvt overige te gelooven

'k Heb alreedtsdebefchryving.icrklunaatcnvanallc dieOorden gemaakt, enaanwyling gedaan van d'oor/uak derKoudeen langduurigheid der Sneeuw, 't Isdcrhalvcn niet
noodzaakelijk het te herhaalen , om u te doen t'cloovcn J^^
het Land bebouwd zynde , alle dt fe toevallen van Koude cmbnceuw daar met meer fouden wefen. Dit zo zynde wat
fal dan beletten dat de VV^yngaard , dien ik h)cr voorae
noemd heb, met zo wel ginder fou konnen tieren als \\icc>Men vind 'er een felve grond, Bergen leggende tegen 't
/Luiden en belchut voordekwaade win I , en Heuvcleii be-
kwaam om 'er den Wyngaard te planten. Wat de manieren
belangt

, zy konnen daar onderhouden worden als in die
Geweiten van f^rankrtjk^, daar men 'er op een gantfch andere
Wijs mee leeft als in de warme plaatfen ; 't geen een der rede-
nen is waarom de VVynen beter vallen in de koude als in de
Warme Landen , ten minftcn lekkerder en aangenaamer om
te drinken. Zodanig zyn de Wynen van Champagne , welke
veel lekkerder vallen als die van -Provence , hoewel ze in een
'veelkouder Klimaat groeyen. Wat de handeling belan^rt,
men ontbloot den wortel des winters in de warme Landai*
om den Wyngaard te doen overwinteren; en in de koude
Landen bedekt men den wortel , en begraaft dejonoe uit-
fpruitfels, om ze voor de felle vorfl: te'befchermen? want
zynde begraavenen bc lekt, bevriezen d' uitfpruitfels, 'ca
de vezelen des wortels met. In 't begin der Lente ont-
Ornaft iviprj hfm M'f""!* • xu-'-i»" «t^ »„r»~, t I,..^.,i nciii wtvi , w.uu iXa ni^n ücin üan inocitn
'en aan flaaken zet, om tot zyn dracht te komen.

M3 Ziet

daar
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daar de maniere , welke men allefins in Champam ee-
bruikt,

/- 6 &

W^t3ourgos^neht\^ngt, 'k weet niet of men 'er op de fel-
ve wijs mee leeft gils in C^umpugm. Mogelijk dat 'er zo veel
fneeuwnietenis, endat'cr meer regen valt. Indien dat 20
IS

,
moeten zy een andere manier heljben van hun Wyn^aar-

dente berechten; 't geen men lichtelijk te weeren kan ko-
men om het felfde te doen. Te "Parji drangt men fich daar
omtrent even eens als in het overige van Vrmkrijk.^ uitsefon-
dertde (noeymg, welke eenig onderfcheid heeft, tot be-
iluit, 't geen den goeden Wijn maakt, is het goed klimaat,
de Zon

, de grond , en de goede beiliering , waar van men
het gebruik moet weeten volgens de plaatfen daar hy ge-
plant word. A aar de grond en de Zon zyn het voornaam-
Itci want men fict plaatfen, daar de Wijn veel beter is als
op anderen

, hoewel d' afftand van d' eene plaats tot d' ande-
re van weinig belang zyn.

Belangende d' andere landen, welke fich ftrekken van
i^p Breton

, tgeen op vijf-en-vcertig graadcn en twee dar-den legt, tot aan de l^tvier van Perna. oH,t , welke irejeeen isop dne-cn-veercig graaiden en een half, 't geen omtrent
honderd vijftig m.jlen Kufts maakt j defe Khmaaten vallen
veel warmer als de geenen daar ik zo even af heb gefproken

,

welke byna zyn als die van Tantes tot aan 'Bayomc, T^amcs
legt op feven.en-veertig graaden en vier-en-twintig niinu-
ten, en 5<i;ö««* op dne-en-veertig graadenen vijf-en-vecr-
tigrninuten; 't geen weinig onderfcTieidts is. Ikbefluicdan.
dat alles

,
't welk in f'rMrtjim defe uitgeftrektheid van landkangroeyen, ookin die van 2\J/.«m-rr4«^r/,A groeyen kan

,

om de redenen welken ik hier voor te berde heb gebracht

,

de toevallen weg genomen zynde, gelijk ik gefegt hebbeWat het Zout belangt , 't kan 'er al zo fkoon en goed ge.maakt worden als in Brof^a^e. »k Weet het by ondervinding-want men heeft 'er de proef af genomen, 'k Heb 'er ZoutgUien, t geen gemaakt was in Marallen, uitdrukkeliik

TJ 'm
^\^^^^

';!^t"''
'"'^^"^ '^'''" "^ weer gebroken wier-

den.^ Men heeft fich vernoegd met te weeten, dathet'erfre-
iuasia iion woraen. Ikveritaamy een wemigop het goed

Zout,
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,
en de hoedanigheid die het hebban ^^^. ^

wefen. 'clsooknocheenbew'jsv,Sn rf
'^'''" ^°'^f«

dathetgeen, 'twelkinher--^n^!ï ^ ^"^''Sgen, teweetci
ook in het ander roortïehrJ^^ f

''"^ ^f^^tgcbracht word,
den onder een Ce fc'^^^^^^^^^^

-yndeallebei:

malkander mogen leggen Mvdufk^* ^""^ Yf^^YQok van
i^om te feggen, mefral^^ri^nL

'.'^^^*^^^'' 'f S^en ik

d oogen te verlichrrn ^n i,«„ u
'^v';*' opgevat hebben

,

arDeiden, fouden die niet eelukkieer dairfp r .,n V
'^°" ^'^

alsHat T/» Vi;o^fc«
&'-»«i\x\.igi,i uaar te ijandc wc/enais aat ze hrer te naauwer nood van het eene hv^r. i T .

*

ander konnen geraa.ken ?
^"^ ^^"^ ^^^*^

II. HOOFDSTUK.
I

Ferhaal van de voordeden
, ,veiken men trekt en trekken

kan uit het Land door het middel van de Vtffchery des
groenen of blanken Bakkeljaaum. , xoals'^teLvs
gegeeten word^ mitsgaders de manier van ze tevL
gen, tont^yen, en te zouten, henefens meer andere
aanmerkelyke byzonderheden.

NA getoond te hebben
, dat dit Land bewoond kan worden

,

en zo wel als Vraninjk alle noodfaakelijkhedcrtot

het me^r ZctTt ^«r'^^^^^Sen ;
moet men toonen, wa

r,Atf .
'

''^' ^:^"kr^fk., de voordeelen die men 'e, ï
I ekken kan

,
en ook allejaaren af trekt , en waarTe felvJ^i|u.t^fpru,ten 't geen ik op orde fal gaan v'erhallen

^''"

Izo'hi^t.n?^ 7"^?^ ""'"""ê maakenmet de Bakkeljaauw,jzo bekend in Vran^r^jl^, en die door geheel £^ropa vertieTd

word»
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word, infonderheid te rarys. Gy moet dan wecten , dat de
groene of blanke Bakkeljaauw , en de i^edroogde of Stok-
vifch maar een felve foort van Vifchis, welkers naam geen
verfchillendheid heeft alstcroorfaak der verfcheidenc ma-
nieren daar ze op bereid word , de verfcheidenc plaatfcn daar
ze hier te Lande word gevangen , en hun verfcheidenc groo-
te. De grootftc vind men gemeenlijk op deGroote Bank,
en is niet bekwaam omtedroogen, als de kleine die aan de
Kuft gevangen, en aan landgefoutcn en gedroogd word,
gelijk ik hier na fal verklaarcn.

Defe gantfchc Viflchery gefchicd op de Kuftcn van
Ntei4w-f^rankn]k '> want alles , 't geen 'er elders af gevangen
word, heeft niet veel om 't lijf. Hoewel deze Vifch een
/foort van onverdroogclijke Manna zy, kan ik my echter
niet genoeg verwonderen dat ze voor zo weinig gcldts ver-
kocht werd , aangefien de moeite die men 'er toe aanwend

,

en de gevaaren die men 'er in de heen en weertocht loopt

,

welke zo groot zyn , dat men het naauwelijks flxl konnen ge-
loovcn. Ik lal mijn uiterfte bert: doen om u hier, zonaaaw-

, keurig als 't my mogelijk lal wezen , te verhaalen het voor-
naamlte 't geen 'er gepleegd word omtrent de ViUcncry des
Bakkeljaauws van boeide de foorten. De gcenen , die weeten
wat het is, fu! 'ermee lagchen; maar die 'er niet af on-
derrecht zyn, /...xlen het mogelijk gaarne weeren: en 't

getal van defen is fekerlijk veel grootcr als dat der an-
deren.

Befchrytirg .

''^ Zal ceii bcgin maaken met de groene Bakkeljaauw,
dct Grootc^ die de gecne is welke men te Tarys eet , en die op de Groote
üjnüv;.. Bank van reyr^-iN^i-wz/ff gevangen word. De Bank, die defen

naam voert , is een groote Berg in de zee gelegen , en onder
het water, omtrent vijf-cn-twintig mijlen van het Eiland!
Terre-Neuve , waar van daan de groene Bakkeljaauv/ zyn
naam neemt. Defe Bank beflaat'omtrent honderd vijftii^j

mijlen van het een eind tot het ander, en flijf vijftig miilen
in de grootlle breedte. Defe Berg, die in de zee legt, heeft
boven iich opfijnhoogfte vijf-en~twintig vademen waters,!
en op andere plaatfendartig, vijf-en-dartig, veertip. , vijf-

tig , en feltig vademen ; en is rondom als fteii afgciuecde'n.

Inl

Tcrrï-Neu
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te des Ba-gs
.
die van Ro ft L'' ïl hcrón" 'Z

''
''T^'hoewe hy fchuins nederwaartsg at 't 1 icE" ' ".
^^'''\

'

een mecnigte vim vcdc Innde Srll ' '"'
f
>'" onderhoud

De BakkcHaauw irfcc^ mVf
^''^''>" "^'^ ''^"^'-"''e Vifch vind.

over alles u^Te fs o'^^^^^^^^
^"^J^gulfigheid ftrekt fich

wns vangt^^.^:;?.^i::7^i^--jr %n t:^^ ^ïi

^'^'
'^' --

geraakt, cntenvijlmenhenonlnJ^^ ">? ^^ vafl zyn '""",.

ve van huns gelijken, zohvhrnnn ' "^^"^«^"^^ateneenhal-

ilikken. Zy^in^den .iets tetr n^V-lf-r^^^r^' '" '^
wi lenhunMeflcn, Wmten of-'^n?

^/'^^^''^ ^^^^^en by-
J^en een BakkeljaauwVz^ Jzem r

''"^'"^^^

infwelgt
;
en me^nigmaalva L'n zy Ten^BfkVër '

^"'^"^^^

het gevallene ingellikt heeft en lin/' ^f^'^^'^b^^^iuw, die
weder Defe Vifbh heeft noch en ef^^^^^^^^^^ --V?
dat zy het geen

,
't welk zy infvvel.t cfniet fcJrJ' '""T'

'

weer uit haar maac doet komrn i;L i

^crtecrcn kan
,

keert, ladende«es u" V,lt^7gtMv '.rf'"'] Tf

andertklcme Havens vmJVormAndnn, felfs ook v.n7 /'
' '"' "'

^y«/«;j. Djt al es brengt wel een arrnl
„' '*^^""ene Land van ,.c:,.

en twee honderd vijftifSchenen flil '
'^'" ^'^'''' honderd,

^ f:^.S:f f B^,^^^^^^^^^^^r^lf-ir «'cK •

,

Een Kapitein, die uit rranhriil^ n^ ^«n, irn- 1
Voormj

moet voorraad van Leef^rnrhTi '^''^^ Viflchery gaat,'?'-^-'"<«-
1

" ^^"'-'eertocnt opdoen tch minap., .. ,. 'i"cii.,zo
[maanden voor al zvnScheen.wo k. 't.!^!.-

' "^^'" ''^°*' ^^^^"^'"

iit-'»' Mannen hffl-a^V «^ ^^' '
"

' ^S"-'-»^" meer oriviannenbeltaat, nade.groocte van zyn Schip. H

'iet on-
^gecn iii inecr o? min riioj^iviu

- '""z/iiVolkalj

N ler na'ot'-ii.' vu

gnan trry.

V.,
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gaan zy hun Zout haaien in '^BroHAge , t' OUron , Ré, ofin 5»-^-

tagne y 'tceenticn, elf, of twaalf guldens het muddekoft.
Def'e Viflchery neemt veel Zouts weg. Daarenboven moet
men Lynen ofSnoeren hebben , zo dik als de fchagt van een

pen , en tachtig vademen lang , acht of tien voor ieder Man,
en by wijlen tot twaalf : doch de Hoeken moeten in veel

, . groüter getal wefen ; want daar worden 'er dikwils verloo-

ren daar de Bakkcliaauw mee heen gaat. Noch moet hy
voor ieder Man hebben twaalfof vijftien Looden , ieder van

fes ponden, welke aan het eind der Lynen gedaan worden
,

om ze te grond te doen gaan ; mitsgaders Mellen om den
Bakkeljaauw te openen, en anderen om ze t' ontwyen,
't geen is tot aaudeftaart toeopenfnyden, gelijk men ze te

*Parp (iet. Na dat hy aldus uitgeruft is , fteekt hy onder zeil,

en gaat met Godts genade om deGrooteBank te vinden;
alwaar gekomen zynde, haalt men alle de zeilen in, en maakt

Eetneweck '^''t Schip tot dc VilTchery gereed. Men bind de Roerpen
ikrviirciiersaand'ecnezyde vaft, fulks dat het Schip blijft leggen als ofl

v"nvinïhei)Jict voor anker lei, hoewel net echter niet en laat af te dry-
ven als 'er wind is. Hier na fmyten d'cenenterftond de Ly-
nen in zee, om tefienofde Vifchbijt; en d' anderen arbei-

^iL'^i*^*
den om een (a) Schavot ofStellazie aan d'eenczydc, van

B.kkdjajw buiten om , langs het Schip heen te maaken, indien het goed

wjrd
'"^'' w^^^i' ^^^^ toegelaaten heeft fulks geduurende de reis , of in't

naderen aan de Bank, te doen. Op dit Schavot fet men Va-
ten , welke ter hoogte van den gordel komen. Ieder Vif-

fcher gaat in het zyne ftaan. Zy hebben ook een groot leerc
j

Schootsvel, 't geen van denhals af tot aan de knien reikt,
j

en met het eind over het Vat heen hangt, op dat de vuilig-

heid in 't ontwyen van de Vifchdaar niet in kome te vallen. 1

Dusdanige Vaten en Schootsvellen hebben zy ook in de

Chaloepen , om te beletten dat het water, 't geen de Lijn
in 't opnaaien van de Vifch met (ïch voert , in 't V^at loopt.

De Viflcher nu de diepte gepeild hebbende , maakt fijn Lijn
vaft aan het Vat , daarhymftaat, fulks dat het Lood op om-
trent twee vademen na niet aan de grond raakt j en het moet

|

ook een vadem fcheclen, dat het eind der Lijn, daar dü

geflagcn
|
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gcflagen word

, daar niet aan reikt. Men vanfrr «...

der Viflcher een klein fcherp Yfer bv fich IcpJrn
' 7 ^inu alshy de Vifchvan de 4ek los L^k ?f?, -"j t^oftong tut, en (leekt fe.an dit Yfer. Elke V flVhSteft^^^^^lijnen; en terwijl hyd'eene ophaalt, laat hyd' andere ne

S^htlegt.
""' " ^^""^^^'^ ^"^" ^'^^^^ ^^ ^- P^-^c tr he"

h^T g°*^^ Viflcherkan'ertot driehonderd vijftigen vierhonderd op een dag vangen; maar dat vermoeit dl arm.ngeweldig DeBakkeljaauwisfwaar, behawirnoch d.^h'er tegenfpartelt
:
en ten anderen dartic ? veem/ i.t^^vademenLijns, nadat 'er diepte is, fijlzohlft?,-cfo!^l«

haald. Indien fyfulks alle dagen dceden, foudenf^?ni:konnen uitharden. Daar is me^enig een d g dat
"fenvmden. Op andere tijden fullen zy^'er maar^rjf^en^tvt ft?/darag veertig, honderd, oftwee honderd lider voor fif'hoofd daags vangen. 'tH.ngt altemaal aan 't oeluk w^?het Aas belangt, menfteekt op de punt van dfn Hoekigftuk vaneen Haring, wiens vel een fckere glans heeft d^reen glinftenng m de zee van fich geeft, welïe de Bakl/cjaauwoiet 20 gaauw gewaar is geworden of ze fchiet i natoe. Daarenboven bewind men denWoek t'ecne^'Ll i,"?darmenen ingewand van Bakkeljaauw

, zodikals twee vuiflen: maar als men Schelp, ofandere Vifch, dicioch ne't

van HaarinV."
''" ""'

'

'""' ""'
'" '"' ^"" P'"^"

Daar fijn Schepen, die gelukkig genoeg fullen wefenomhun Vifichery in een maand of fes week?n te verrichten^
tcrw.jl anderen daar drie, vier, en vijf maanden m?e beL'

f /Lillen zyn : 't fijn dingen die van 't geluk afhangen Alle dfSchepen ankeren nooit op deBanlt Over dag hebben zveen klem vierkantig zeil op het achterkafteel , ^om ftand te!gendewind tekonnen houden, en het afdryven te belettenot ook dat het Schip over zy gaat, in welk Ln geval del v'nenfich al te ver foudena/wyderen, en de grond c^^aide"
I «akkcljaauwis. nier konnf'nKf».---.-ir/.- 5„xt°_i.. :-

^'^

het '»—-— ~—"1 ^ -2''~\\"~\""~'^'^'^
'

'i-'viK-'iLs icctcn
groot zeil byj en alledegeenen, dieopdeBanI

N %
zyn,

hou-
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houden het altijd aan een fclvc kant , op dat de Schepen hun
afdryvinggcfamcncrhand mogen doen, en door dit middel
vermydcn tegen malkander aan te loopcn; vermits zy ander-
fins in gevaar (ouden zyn van te vergaan, te wcctcn als zy
met geweld tegen malkander aankwamen.
Men moet ook noch weeten , dat de Grootc Bank fcldcn

fondcr een Nevel oFMid is , en bywijlen zo dik dat men van
het een eind des Schips niet tot het ander kan fien. Dit ver-
plicht hen dele voorlorg te neemen , om de fchipbrcuk te
vermyden.

. Als de Vidchers , -.velke op defe Groote Bank rj-n , fien
dat de Vafte nadert, gaandegecncn, dicdehelftot de twee
darden van hun vangll hebben, voort, om te trachten d' cer-
ftcn 'mf^rankjijk te komen, ter oorfaak dat de vcrkooping
alsdan beter is als op een ander tijd.

In de Lente vertrekken fy ook met minder laading ; want
degccnen, die van d'cerllen aankomen, vinden ook noch
de vcrkooping beter , zynde de vertiering daar af te Parn
t' eenemaal zeker, 't Is 't gcene 't welk men daar den Nieu-
wen Bakkeljaauw noemt.

Defe naarlligheidbcfchikt hen noch eenander voordeel,
te weeten dat zy in het felve jaar , zo haalt als fc los zyn , een
tvvede tocht onderneemen; en zo fy een goede vangftopdc
Bank hebben, konnen zy noch tijdts genoeg weer te ru"
Xvefenom hunVifch met de Vaftetc verkoopen. Maaralle
defe voordeden fijn gcvallig. Gclukkigdienfe te beurt val-
len. En noch heeft men kommer en armoede genoeg te lij-

den; vermits het op de Groote Bank in de maand van Juny
kouder is , als in P^rMkj'tjkJm de maand van September.

j

't Is 't alles dat 'er wcfen kan , drie maanden Zomer, wel-
ke noch byna altijd met een dild<e en koude Mift vcrfcld
zyn. Defe groote koude der Lente fpruit voort uit het Ys,
komende van de kant van 't Noorden, na Sweden en Decn.\
marken toe, daar de zeefeer dik bevrieftj en gelijk het on-
weer het felve in ftukkendoetbrcckcn , welkende liroomi
wegileept, endatde Noordewind, die in dien tijd gemeen
is

,
hen na de Grootc Bank voert , vriell de zee , die 'er on.|

V4VI >, v^w Lv^tix iitti; ii.;^t wii Oïwi iiCtii ipuciL } üsai' op valt

^

't geen
j
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't geen het ys hoc lanRcrho: dikker maakt: en wanneer hetbovcndc Iwaan er IS als hci ondcrite , iulksdat het toplWairword, tuimelt het om, en groeit aldus al gaande wcU aanMen heeft 'er bywnlcn Schotlcn hocger als de Toren vanpnfc Vrouwe Rerkte Parys, en als 'er de Zon op fchym"

bchip de fclvcn ontmoet, en dat het beneden de wind isruikt het fe wel zo ver, door het middel der koude welke zvvanfichgceven, en des windtsdie haar derwaarts voert
Ais men mdc maand.n May , Juny, en Jnly , na de Groo-

te Bank of na N.tm-rra»krtA g^vat , moet men alle nachten

flUmo''^f V^""'^' a' m'"'^" ?''^^P' '^K^^" "'^ Schotsontmoette, fou aan (lukken breeken , even ofhet te^en eenKhp aan zeilde: en geen lijfljerging in dusdanige gcfe<vcnt-
heden. Men vind'er vi,ft,g of fe(t,g mijlen ii/^ce aan defezyde van de Bank, byv/ijlcn nader aan de Bank, bywiilen
er bovenop, fbmtijdts aangccnc zydcj kortom ,rc/^aan
nadewindendie'er heerlchen. Men liet 'er bywiilen ec?i 70groot getal achter malkander , wordende door een felvcwind yoortgevoerd, dat 'er Schepen gewccft zyn, gaande
naland om gedroogde Vileh, dic'er ontmoet hebben vanhonderd vijftig mijlen lang, en langer, welke een dag of ;norctwee nevens de felven heen hebben gezeild , met een friflchc ^^'""f^" '»^

koelte en alle de zeilen by, fondcr het eind 'er af te vinden
''"'""

Zy vaaren er zo langs heen , om eenigc opening te vinden
'

daar hun Schepen door konnen ; en 'mdicn zy'er eenont'
moeten

, pafleeren zy 'er door , als door een engte of ftraat'
Anders moeten fe tot aan het eind toe vaaren , om aan landtcKomen ; want het ys flopt den weg.
Defe Schotfen of Velden fmelten niet dan als fe in de war,me wateren omtrent het Zuiden komen, daar 'er, hoewel

ledoordewind naliet land toe gcdreeven worden, op vijf
cn-twmtig en dartig vademen waters vall raaken : oordeelt
dan van hun hoogte; wantditisfondei 't geen dat noch bo-
ven 't water uitileekt. Eenigc VilTchcrs hebben my vcrfe-
kerd, dat zy'er een op de Groote Bank vall gefien hadden
op vijf-en-vecrtig vademen waters, die wel ücn ir,i;i,M, ,„
dencmvaug had. Defc moet geweldig hoog zyn geweeft*

^3 De
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DcSch^'pfnkoiner. 'iet omtrent defc Vddcn. Mcnvrccfl-,
dat ze vatt d' eene kaïu op d' andere moe iurn kcercn , na de
maai dft?. lefich o'.ulallen aan de kant daar fetic mecftc warm-
te hebben, want alsdan morr het lichtllc onder het fw;iarfte
buigin. Délc VeJden tyn vooreen gedeelte d'oorlaak dat
Canada \oor 70 koud gehouden word.

Armorie DeVj,iche'
. o^dc Bank hebben by u fes maanden dat

k'ïj»uw.
'^^^ water in 't optrekken aan hun Lijn bevrieft ; 't Rcen hen

v*naft. een groot verdriet en vermoeidheid veroorfaakt. 'k Weet
met, hoc'cr volktot defc Vinbhcry gevonden word, daar
'/y 20 wcmig voordecis by hebben : v/ant als een ViÜcher
dartig, vijf-en-dartig

, ofvccrtig rijksdaalders voor lijn reis
wmt, heeft hy fijn dingen al wel gedaan j en defc tochten
zyn van vijf, fes, en feven maanden, daar onder bcgrcepen
de tijd dcrhuidingenloffing van 't Schip, gcduurcnde den
welke zy niets en winnen.

Laat ons nu kom n tot de manier van den Bakkcljaauw te
zouten. De tong uitgefnecden hebbende, fmijten zy de
Vilch op den overloop van 't Schip, alwaar de [oneens ze
P'-evenaande geenen diefe ontwyen; 't welk gedaan zyn-

^ ,
geeft men ze aan den Zouter, die fc onder in'c Schip

legt kop tegen flaart : en 'er een laag af gemaakt hebbende
van een vadem of twee lang, na dat hy (iet dat 'er veel ge-
vangen Word omhctaltcmaalop een hoop te ftapclen, be-
dekt hy die met zout, zo veel dat ze, gelijk men fcgt, haar
bekomlt kan krygen. Vervolgens maakt hy 'er ten andere
laag boven op , welke op de felve wijs gezouten word; gaan-
de al zo voort met de vangit van dengantfchen dag: want
men legt feerfeldendie van den ecnendagop den anderen.
Hebbende aldus drie ofvier dagen gelegen , tot dat haarwa-'
ter verloop( 'i is en zy haar zout gevat heeft, neemt men fc
op, en fchud 'er al het overgebleevcn zout af; en hier na
maakt men eenandere laag op een andere plaats van het op
derfte des Schips, én men bedekt fe noclunaalsmetnicuw
zout

,
laag voor laag, waar na men 'er niet meer aan en raal

En op dcie wijs leeft men met al 'et overige, tot dat 'et Schip
zyn laading heeft. Indien men fe noch een ander maal van
plaats verandevHf» . fbu men 'er "'>'''^'>-""''' -^

moeten doen. 2^g„

I
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deren zy "er i„ fuU, ,i„ ,„c,i,., .1. ,-on J, ,V
"^ "'•• *""'8'"-

n de zee vallc,
.

,e be,^ omen . dn" 'ïö ha°i?t k""''
''"=

'

nicn knn. Straks vliegen d4"VoB"|,l.rn^,nr'"'T'
"'"

de wie het hebben fal- en nnl,,,,;^
daarna toe, vechten.

b..
,

krijgt i^^^l^ö^^^^'^^z^,^:^::':^ '""-

.> Kru.llers zyn Vogels die ook komen om de Levers r..
'

.

maar:; r.aderen zo dicht niet. Zy wJrdenKniifr.^^^^^^^^'^^^^^

, j
w-viJL /:,y Vliegen, om zo tr (rtra^^n ^.,„„.4 .o.

ocnue d'eenc vicupcina H. i...i;;=.r;:,'.,rv:^"^^'^'^^
'"'^^-

vlcugclna de lucht "en"'d''andere na de zee.

fulks
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fulks dat zy , als fy fich om fullen kceren , de hovende vleu-
gel onder brengen. 'Men vind 'er altijd fcderidat men in zee
is honderd mijlen vati land af tof aan Niemv-l^rank/ijk.. Daar
gaat geen' da^ vooiby ofmen fiet 'er hier endaar een kruilfen.

^tls om eenige kleine Visjes , die boven op 't water fwem-
men, als de vliegende Vifch, Haring, Sardijn, en anderen
daar ze afleeven , tot hun voedfel te foeken.

't Waterhoen word alzogenoemd , ter oorfaak der gelijk-

heid welke het met dit Landdier heeft, 't Leeft ook van
kleine Visjes en Levers , is niet gulfig , en makker als d' an-
deren, 't 'Vliegt altijd rondom het Schip i en als het cenig
Ingewand ziet , valt het 'er op.

PtaiKgoi- De Pemegoin is een andere Vogel gevlekt met wit en fwart*
Hy vliegt niet, en heeft maar tweeftompen van vleugels ,

daar hy mee op'twater flaat om te vluchten of te duiken.
Men meent , dat hy tot op de grond duikt , om zyn aas op de
Bank te vinden. Men fiet 'er verder als honderd mijlen van
't land af, daar zy echter hun eyeren komen leggen, gelijk

d'anderen. Alszy hun jongen uitgebroeid hebben, begee-
ven zy fich te water , met de Jongen op den rug , welken fy

aldus tot op de Bank brengen, alwaar men 'er fiet die niet

grooter en fijn als Kiekens , hoewel fc ~zo groot worden als

Ganzen. Alle defe Vogelen fijn voor de Villchers goed om
te eeten ; doch wat my belangt ik vind 'er geen fmaak in : fy

ilinkennadeTraan, ter oorfaak der menigte van Vifch en
Levers diefyeetén, daar de Traan afgemaakt word, ten
kelken einde de Viflchers die ook vergaderen. Daar fijn

Schepen, die 'er tot tienen twaalf quarteelen af gemaakt
hebben. Dit is 't byna alles, 't geen omtrent de Viflchery des

groenen Bakkeljaauws op de Groote Bank gepleegd word.

m. HOOFD.

i
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Y^f'^f>denze1vefmwyen,tezouten ent.

i^erudJclMf
, tgem daar toe noodzaakefkis.

ftiik gezegt hebbent d^ftT/cBakLr.';?"'"'^'
'?°°f'^-

naam van Stokvifch. Zv valt kl<.,n f,''"f'^'J'«'"«' « onder den
fygc„,akkelykcrbewaa';jkan v?rd ntan^Crrr™"'er beter door alsdoordegroene BakkHf,

j°"' '^""8'
en by gevolg dikker is cnAilLr^f"'^' ^'^grootlr
de w«'rmen^pgeg;«ên"foü\Vo deTtr'hrd"''''^'

"«^
't geen men omtrent de kleinpn.w 7 7 clroogwaar:
kcgoed op den duur 's , n nd ?.n7fteT^^^^^^^^

^'^"^^' ^^^^-

heetfte Jdimaaten tot leeftocht Jf^nTxT!"^"^"^^'-^^
Land geen g..oten

, en~ f als opS'Ban;:'
'" "" '"^

worden; maar men laat die niet drooacn- mcX„' .^'^'"Sen
dat 's te zeegen, men7oiir7r^

'""S^"- '"cn houd zegroen.
Onder alle de eecnen vvêl|itï^'" °P '^".^^'''^^' ^«^^•

Viflchery geflcerfn zvn de^nf S?^^^^^^'^ mcr defe ^?«uu.^

van RocJl febben de'nK ran^ïï'
^' g^^^^^ïlen. Die

^'"^^-'•

Janden welke daar rondom ecleaë^ l
" ' mitsgaders d'Ei-

deloizen, en daar na de B?efatfrs Tt ^f^?- ^'f ^ '^^ '^°"^-

gen 'er omtrent jaarlijksSerd honl f
'^'" '^^'''^''' "^°-

<ierd vijftig Schipen^eenglanVinSkntï^^
5;^ng IS door het mangel van Bootseezen.n ^ n

^^'*^>"'ie-

Komngs Schepen gefouden3n ' '
'''^^'' "^^^^"

Men heef"t tot deCe Viflcherv vnA «,.« 1 /i
als tot die van de Bank daar ï.^n ""^J^^^^en van doen oai.r.hcu

Meflen, Zout, enSer GereXhT w"''^!'" '
Lijnen,-L|;-;|«

i^en hebben, toe van noo^\^'^iZ:'^:-yii^^P^o..^^P^.
-onaerd vat op de Bank ..1 ^^^rVijfl^^Si^'J^.^'^'-'^^^"^^^^^^^

O
hebben
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Vvr.ii.ri^.ii

der Vii-

hebben-, en tot de droogery zalmen'erten minden vijftig

hebben moeten , met leeftocht voor acht ofnegen maanden.
Wat het Zout belangt , het heeft niet halt fo veel van doen

;

behalven dat, zo een Schip van de Bank vijf-en-veertigof
vijftig diiifend Viflchen in heeft , 't ander twee honderd dui-
zend gedroogde Viftchen in zal hebben. Belangende hun
tocruitinff van Viffchery , en de Leeftocht , die is feer vcr-
fchcelende. Hun voornaamfte Victualie is, vier quirftaalen

of vier honderd poiTdeh Befchuit voor grooten en kleinen
,

en een pijp Wijn of twee oxhoofden ^ behalven Spek, Er-
weten , Boonen , Bakkeljaauw , Haring, Boter, Olie,
Azijn, en andere kleine gemakkelijkheden, ieder Schip na
proportie van het getal der ViÜchers.

Con.iitien of Wat hun conditicn of verdingen belangt, dic'zyn ver-
' fcheelenden. De Bilkayers maaken verding by de Laading
van 't Schip. Men rekent het Schipnadequiiitaalen Vifcli
die het voeren kan. De Burgers of Reedersaccordeeren met
het Scheepsvolk , zynde twee of drie honderd parten, na het
getal, en geeven aim den Kapitein eenzeker getal van par-
ten , volgens d' achting welke hy in dit ambacht heeft ; aan
dQn Meeiler der ^rave za veel , aan den Stuurman zo veel

,

aan d'Ontwyers zo veel, aan de Chaloepmeefters zo veel

,

aan hun Roeyers zo veel , en aan dejongens ieder zo veel
parten. Als het Schip nu op zyn wederkomft het getal der
quintaalen, wegens net welk men overeengekomen was

,

niet mee en brengt, kort men een iegelijk 't geen 'er ont-
breekt pro rato af; maar indien het meer meebrengt , legt
men 'er weer fo v^el op.

De meede Bourdelooizeii maaken verding by het darde
deel der Laading, dat 's te zeggen , indien het Schip achtien
duifend Villchcn inheeft , dat 'er zes duifend voor het
Scheepsvolk zyn, 't geen ook by de parten accordeert. Maar
de Kapitein verdingt met het volk, en belooft aan zyn Stuur-
man en Meefter der ö'r-ïf* , zynde dikwils maar een man die
beide defe bedieningen waarneemt, welke in zulk een gele-
gentheid fo veel meer trekt , dus ofzo veel parten , en aan
een ieder vervolgens na fijn bediening. De Kapitein taxeert
iich ook, maar alle dejongens behoorcn hem toe j daar hy
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'^ «"»« dat er altyd voor ieder Cha-

ben™anervtd:;:Sl^&''°'="^"'^-: Zy-'^''-
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BulTchicter kan ook eenChaloepmanzyn, in welkeen ge-
val men fijn handgcld vermeerdert. Wat de Timmerlieden
belangt, zy hebben ook een handgeld van dartig en veertig
rijksdaalders ; en de Kok van gelijken. Noopende den
Wondheelder of Barbier, \\y heeft fijn Kift tot handgeld,
"waar voor men hem twee of drie honderd guldens geeft, ver-
middels welke fom hy fich moet beforgen van Mcdikamen-
tcn, Inftrumcnten, enallcs'tgeenhy van nooden heeftom
liet santfche Scheepsvolk te genecfen; enopde wcderkomft
blijft de Kift aan hem. Hy'heeft ook noch twintig ftuivcrs
van ieder Manomhem denbaardtefcheercn, enljjnpartin
de vangft gelijk d' anderen j maar hymoet ook te land die-
nen, en zyn dingen omtrent de Vifch waarnecmen fowel als
de minftc Bootsgezel : want hy is een der gccncrdic de kop-
pen affnyden.

Als de Kapitein nu al fijn Volk heeft, doethy fijn Zout
en Wijn laaden , mitsgaders alles 't geen hem tot de Viflche-
ry noodfaakelijk is; en dewind hemgunftigzynde, fteekt
hjr onder zeil. Na omtrent honderd of honderd en vijftig
mijlen afgelegt te hebhen , begint hy te denken om een goed
gedeelte van de noodwendigfte faaken tot de vangft klaar te
doen maaken. Hy geeft aan ieder Chaloepmcefter doek en
-garen om fijn Zeil te maaken, mitsgaders fijn Rocycr en
Jongen: want hoewel fe altemaal verzekert zyn , als ze uit
frankrijk vertrekken , van den dicnft welke zy op de plaatfen
fullen moeten bekleeden , weeten echter weinige ickerlijk
met wie zy dienen fullen, voor dat de Kapitein het hen ver-
klaart ; en bywijlen laat hy 'er hen om looten. Noch geeft
hy aan ieder een Touw , wat dikker als een rotting welke
men in de hand draagt , van feftig of tachtig vademen lanc , - i^t an
en een foort van een anker , byna van gedaante als een haak I Bootseej
daar men het vleefch aan ophangt , en bekwaam om in defe I ia wel n
Viircnery te gebruiken, mitsgaders aan elke Chaloep zeslrijftinchi
l.ijnen, te weeten twee voor ieder Man, en een douzeiniDc mcefl
Hoeken met de daar toe behoorendelUooden. Thans beginti kenfche ]
een iegelijk t' arbeiden om fijn dingen gereed te maaken,' tenI als de eo
cind^ejdnar te wefen om 'er fich af te dienen alszy ter plaatfel mitsoadei
derViüchery geköiucii uükn ^yii, alwaar i'y den tijd niec|enleerec
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van NOORD AMERICA, toj>
fullcn hebben, ter oorfaak dat zy alsdan de Schavotten enLogementen moeten maakcn. Als zyhier mee bcGaZn
itaan te flaanj fuik een geraas tnaaken zy : want d'eenenkloDpen op d' ankers , d» anderen op de ftukkcTKanon endit duurt drie ofvier dagen.

'«^anon, en

Laat ons nu fprccken van de tocrufliim der Viflchcr.: r . n-welke tot de Viffehery dient. Ten dien e^ndc hebben dJ'""'^'^"^Chaloepmeeflers en al hun Volk icder een paar fterke en

Tn De'f^-V'"'
{.ulksdatmenfe vandebecnen^afkan fel ud

. ;•
P^^'-L^^'-^enfijnkort, enlcnderkmcftukkcn

j mair20 dicht dat 'er met de minlle .roppel waters door Lnh^men Noch hebben fy een lange rII van Scl^eve ber id'met de wol
, waar van de leerfyde wel geolyd is , om hetwtertekonnen wederftaan. DefcRokl^rJoverdeLaaS "heen i cii over de felve trekken fy een ander kort Rok,c va

'

d cigenflcftoF, en insgelijks waterdicht, 'tgeen watlaaee?komt als de gordel , en een Kap heeft die over 't hooft ^.etxokl^n word. Hier binden fy een groot Schootsvel van dJ
f!2lve ftof over heen . 't welk van den hals tot ter hal ver beentoe reikt. Ziet daar de toerulling van ieder der drie Chaloeomannen, als fy in zeegaanomden Bakkeljaauw te vaneen'
tcnminftendegeenen die fich voor den regen en het wit";willen befchermen.

& * «. wdcer

Daar fijn weinig Biskayers die nietal defetoeruftinsheb
h^n, en Iclfs hebben veelefedubbeld, welke als fèna^?vndes anderendaags de drooge aantrekken. Als fe defc plunie'uitdoen, fijn fe met natter dan offe niet uit een Kamer cc- -

wcelt hadden, hoe fterk het ook regenen ma^.
De Rochellooifen, Bourdelooilen , en Eilanders of

Bootsgefellen van d' Eilanden Z)«>«, Oleron, en anderen' fijn
lo^wel met voorfien. Men vind 'er eenigen die defe 'toe-niltmg hebben

,
maarfeer felden verfchooningof dubbeld

i /T""?/"
vernoegen fich. gemeenlijk met hun kleine la.'Aen che Kapotten , welke hen een weinigje laager komen

a^s^de gordel en van gelijken met een Kap voorfien zyn;
[mitsgaders een Schoorsvel vnn Srlia-Jr.'^"!'-'»- «'- jj ._ j_.-: .

ictecrd-zeildoekfchq Mouwen, WatdeLaarfen
O belangt,
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5^ïfng5'«iie hebben fealtemaal. Ziet daar hun toerufting totde Viflchery, welke fy op hun eigene kolten koopen.

T

IV. HOOFD S T U K.

Behelzende 'tgeen gehruikelijk is als de Schepen omtrent de
plaats komen daar de rfchery moet gefchieden, dema^
nier van hun flaatfen te hebben , jpat 'ergedaan word
ds 'i.itn aan land gaat ^ enhoemenhet Volk te werk
feit.

Erwijl alle defe bereidfclen tot de Vfflchery in hetSchip gemaakt worden, vordert het echter zvn wee-
hu. /" ''^"'^^ '^'''^^ aanland, en omtrent de plaats daarlvhun dingen meenen te gaan verrichten, xrebeurthetbvwii

wevkhcr,, ^*=,?''^'^^a^ "^ een zelve Haven hun vanirft willen eaan lan
:^!i^::^ ^^"^"l[«^kendeiederdaarAdmiraalte^ezrn oSaS:
louu''" ni.raalfchap te hebben, zetten fy des nachts, als fy noch adittien, of twaalf mijlen van 't la'nd afzyn, ^endhaK'twater, voorzien met hun belle Roeyei-; en goede riemenIndien zy goede wind hebben, die hcnfneldcrvoortvoert

als de nemen fouden konnen doen , dienen zy ikh van 't zeilen fo ze by dag gewaarworden , dat anderen ook derwaartsftuuren, ontzien fy fich niet weerterugtekeercn ennm
het ftielii tegen malLnder te zeilen , teninde de voirtocl^

cZ'Tl' ' Z'r ^^'^'l ''^''i"^'' over de boord van d
, Chaloep heen. Ondertuflchen durft zich niemand verroe-ren

,
rit vrees van 'er de ftreekdoor te verliezen

, uiLefondert de geen die 't water uithooft; en'tgaatmetd leikiïgemeenlijk fo grof toe, dat weinig hen fezelfchapfo£wil en houden. Zo 'er geen wind is^ moeden ze roXe^; enalsdan kan men hen d' armen treffelijk zien uitrekken • want
^i^}^ ^'''^ Galeyroeyers die fo Lrk aan de riem ti'eiTken
a., z.;rucuca. ivienipreekt vaneeten noch van drinken, uit

zor2
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raalfchap voor fijn Kapitein , diralsdan r'
'^^^' """ ^^°^i-

men daar. het hem ttoccJdunkf L r" ^^^P^aats mag ncc-

J>e
te maakcnaffijnSch p\flerJi"^hour vmd van de Schavotten, 'vefjfe?^

Zohyaandekuft

f.y,"'
't geen de zee daar gevoerd hieft ^^""^i:«

gebroken
lijk ook alles 't geen hytftfihi eerJfl^^^^ ge-
ofvoorrecht boven alle d' andërfn

-^
' *""' preferentie

[van^S.^^ Kte d^t^t^rt^".^^ ^'-"^-^
neemt de geene, daarhv voLen/rLn ' t" '^^^'''Van hen
vertrek tol gefchikt isf^invlfgën d^at fulkt"''"^^^'^ ^J»
rendedere smaar Boots£Te7pN.?fc ^.^^

,
^"» diegeduu-

fe der Vi/Fchery ko^Soen^e ^I^hy te^pJaat-
ti d ftuiirt de Kapitdn alle fiin T^- ^^'r V^' Ter felve
fynChaloepen m^etter ha^^^^^^^^^ om
land heeft: doch zveainfelH?n f ^^"^^^ken, zo hy 'er te
'er, of brengen 'e7^ZoWnftP f

'"/^''^'' of zy hebben
dat hy 'er aan de Kuft s^n^d n"^,tff ^'^'^ <^^^hvUt

, en
Ihoudcns echter dat 'er de ChaWn.^ '"^.^ P^'eferentie be.
fcher hebben, dVfeeifert of fh^^^^^

''^'^^^'

Machtvan hen, dJSieWcd/rr^'f"''''? ofdoor vol-
W^t

: want dit recTt vanTdm^ ,',n'^°'P''J ^" uitgedrukt
hcht op de Chaloepen vL een anlr

^'? geeft gantfch geen
fceenendiealsniem^and toeb Lö^^^^^^ d ar^h'^^^^'j^ "P ^^
percntie afkan dienen- w:,nrn. • r ,

^yfichmet pre.
|c/iepen

, die in dT^lv.lZ.nUn^^^^ ^^^ 'de
hk na hen het Mvc recht hebh^" v "'f^^'^^^^^g^->un komft , uitsefonderr ^fr * ^'^"^S^"' denvrang van
hEiIandr;r."X^A7 .K

't geen een Haven aaa
•y komen ^^nmi::Xt':^u'^^^^^^
feenoegfaam van Chalo p.n Toiïficn heeft" f ^'.^'^'^^ ^^^
ïeeft aan die 't hem goed dunkr vJ^^fJ^ '

^'^ d' anderen
foodcn hebben dorh^fn; i ^r' "^f

8^^"^" die 'er van
ff Proau-atfehebbers ^

'"'^ ^^^^-"dering der Eigenaars
i^c i,mmeri.cdena.„ landzynde, arbeid de Kapkein om ,

fija
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'

fijn Schip <Lo wel te doen 'plaatfcn als liy immers kdn , en het
wel vaft te doen leggen; waarno-hy den Stuurman met fcven

ofacht man al het loopende Want laat afneemen , even ofhy
in een Haven ir} Vrank^tfk^'w. , om 'er t' overwinteren , fulks

dat 'er niet alsde Hoofdi -uwen bly ven. Defc orders gegee-
venzynde, gaat het Volk aan land.

logement
Straks vallen hier eenigcn aan het maaken van een Logc-

ofHuuing ment of Viflchershuiling, zyndegelijkeenHal , overdekt

»i Uud!'"*
"™^^ ^^" zeil van het Schip. De zydcn beneden langs heen
fyn gemaakt van Dennentakken , gevlochten om ftaaken of

I

paaien, ftaandeind' aarde, van vierof vijf voetenhoog; en
zo ver alsdefenfichuitftrckkcn, fo ver ftrekt flch ook het
zeil. Wat de twee einden belangt, welke als de gevels van
dit Gebouw zyn, men fet'er ettelijke Dcnncnhoute latten

of ribben , ftaandc een voet van malkander , die insgelijks

met takken van den felven Br^^'v omvlochten werden, fo|

dicht als het immers mogelijk is, fulks dat 'er de wind naau-

welijks door kan komen. In't midden van binnen worden!
eenige dikke ribben over eind gefet, een manslangte van
malkander, welke het dak draagen , daar vervolgens andere
tibben dwars over heen gelegt worden , die men op ieder af-

lland vaft fpijkert, fulks dat het nietcnkan verwaggelen.i
Zy maaken 'er twee verdiepingen afboven malkander , al-

waar ly hun bedlleden plaatfen , en twee aan twee flaapen.

De grond of 't onderfte hunner bedlleden is van touwen,
welken fy als een raket door malkander vlechten , doch metl
veel wijder gat. H'in bed is een bultfak gevuld met hooy ,1

en hun deken fodani^ als fy fc meebrengen j want vcele hcb-l

ben geen ander deklel als hun Kapotten. Wat hun kiften!

belangt, die fetten fy langs de heiningen ofzyden van heti

Gebouw en hun bedfteden heen. Ziet daar het maakfelvani
der Viftchers Huifing, daar men fich de langte af moetin-
beelden na het groot zeil van 't ^chip , 't geen 'er over hecnl

legt.
.

,, . ,.„ Terwijl men aan dit Gebouw arbeid , arbeiden andercnl

Hiiiing. aan dat van den Kapitein , 't geen op de zelve wiis gemaaktl
word : maar in het midden is een befchutfel van ribben ftaanJ

de nevens mülKunuer , dnar men eeri deur iti maakt , qÏ''^ mcti
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der met touwwerk rrevlochtcnTd'.nlT^^^ ''"" «"-

den bedekt woid, leccende ifti^rVp f ^r?'.'"'''''""''-
tnnder fuik, dat het ^e^r niet dtré^nt ' „t

^.^''*'" ?P "'^'-
af tot beneden toe heeft ™^,r j ^ ,"5 '

<^n van het dak
boomen

,
doe!!- mJlk, der gëv"etn als d' "T °'""^"-

ken de Jongens uit het Bofeh laa, h"alé„
,^'",",' ^'^'-

d'andereGebouwen. De Ba-bfe, herfr V ' ^^ ««' als voor
opficht over

;
en dit allesgefchtd fege ,1^ f„7"""J'' ''".

dnedagengedaan
, hoewefalle defe ffien ó, rihlr

'"^'ï°^
Bofch gehaald moeten worden

"'''"=" "'">«

dy, van twaalf, vijftien feiUrn ^n t, • '
^^^^'^ als een

arbeiden 'er altemaal aan MenS ze ?^.^ "''ƒ''^"' ^^X
brengen van zeven ofacht honderd fchreedenv^ t'

V^"*
len van diufend oftwaalfhonderd wint men ^ ' '^"^^V"

b^oeft' ""f?"""^
^."" ">^" ^^ft" -beXg^nnen heeft

•

iv£men al du hout aanvoert "arbeiden d'a'H°".,,!;jK::wuuavut op te rechten -^-«itj^t

V. HOOFD-
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V. HOOFDSTUK.
Algemeen verhaal van de Zittende Bakkeljaaurwangfïy de

frafïjten , die 'er de geenen , rvelke de 'Z£!ve hebben on-

dernomen y afgetrokkpi hebben j de voordeelen die men

*er by kan doen 3 d' oprechting der zelve
j
ge/leli zijnde

dat het Land bevolkt word met 'er Colonien tejluuren.

NU hier voor verhaald te hebben 't geen gebruikelijk is

omtrent dó Viilchery des gezouten en gedroogden
Bakkeljaauws , en hoe de Viflbhers , welke alle jaaren

ten dien einde van de kuflen van rr<i«i^rt/i^vertrekken , zich
daar in draagen ; heb ik gedacht , dat het niet ongerijmd fou
wezen hier iets te zeggen van de Zittende Viilchery der fclvc
Vifch. 'k Heb de geene, welke gedaan kan wordendoor
d' Inwoonders of Coloniers die (ich daar neder 2;ullen Haan

,

alfo genoemd ; en ik begon ze in *t werk te llclleii van de tijd

afdat ik ondernam my met den Commandeur de 'B^azjUy , daar
ik in 't begin van mijn Eerfte Boek af gefproken heb, in

Nieurv-FrankrykSei' neer te zetten, 'k Heb ook daar ter pi „:-

fe de redenen verhaald , welke my belet hebben het werk
voort te ftuuwen, en tot een groo'ter volkomenheid te bren-

.
gen : maar gelijk ik het altijd leer voordeelig geoordeeld heb
voor de cecnen, welke in het Land woonachtig mochten
wezen, heeft my fulks gelegcntheid gegeeven om 'er afte
ipreeken in de redenvoermgen , die ik met verfcheidene per-
loonen over dit onderwerp gehad heb, welke weder met
anderen danir over hebben gefproken , 't geen in veelen de
begeerte heeft doen ontftdan van het t' onderneemen ; be-

.
halven dat men my niettegenftaandealle mijn verliezen vol-
ftandig heeft zien blijven om my in het Land te beveiligen

,

en 'er huizingen te raaaken. Maar ik heb noch nooit opening
gegeeven, hoe men ficH omtrent de beveiliging zou moeten
draagen , en op wat wijs men de zelve beft fou aanvangen.
'f Hen a.! l'''''"»^'!^ fc^-iPtfi'n nP r\t\t-ftTnr-r\nn rym-n^n^ ^-^a^..,,.-, i
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nam een goed gcüwfnvlhctef/' ^^''"P
'^^

jaauw ai.^voori Ze;wolvt^;Xa;„'^Sl^«^'<'-'-£
?»« gevangen worden ; en aan />.TsM tj'u

^""
^voonph,ats verkoos, deed hy zynVilTchers'terrt/ / ^^l"Bakkcljaauwvangft uitgaan : maaVdefc ecrfte l"h

°"'^
"P '*«

n.et voordeehgrhy was 'er ook watS 'kot,
^'^ f-™

)lu irde zvn Sehip na P'r^,h.jt. om 'er de Virrh ^M
"''

d.c rm V'olk gev^angen had en het Zt^Actlrt^,^?
iZZ'^^r^?^" "^^ *« •"•" "'^donS^uéeTukke^'
bleYver;;t"'lT.f'f'"''"'''^"'''-'''^™^^^^^^^L'iv-cvcnwaicn, om Zeewolven te vaneen Ham-h^^^i, ^

ifet .F '^fïh'' f"°?r"="^ '? '=?'"''«' ''«'^m 'e7zo veel

het weimge, 't geen hem nochoverL was? veTloor H^

:::^:'eXte':at;^""'"«' ro^j^t^^..!!^

wilicr; o^§e^*'^eetn. '^Hy^^ïftttdl; "rtV''^ ^"'^S--'Nav.tft „«,.1. v/.^ "'^"^" ^^'^ Schip toe te "«f Je 1,1

welke hen, „.c?t beter gelukte^als ";rg"eS<:;;"2::r

;

* * vanc

it;re«



DoorDoU'

ll6 Natmtrlijke Hifiorie

want hv verloor 'er alles by 'c geen hy 'er aan te koft
gclcgt had.

Daar na kwam ecncn DoHblier van Normmdytn , die fich in-

beeldde gaauvvcr te weien als alle d' anderen, 't is waar, als

men licni hoorde fwetfcn , dat hy bekwaam was tot vcele
dingen. Hy had Villchcrs dcs.Landts van defc Viflchcry
hooien fprcckcn , hoe men 'er fich omtrent draagt , en wac
'cralby gebruikelijk is. Ziet daar een wijs Man door hoo-
rcn ieggen. Hy beeldde fich tcrftond in de kennis te hebben
om defc Zittende VilFchery te verdaan. Hy vervoegde ficl.

•dan te Rouan, fprak 'eraf met verfchcidenc lieden, endeed
zo veel door zyn rcdcnccringen , dat hy een Compagnie
maakte, om fich op iT Eilanden v,in'tJM:a\idalenii te gaan nc-
derfetten. Hy verkrcegdoor het fijner r^Icdegenootcn van
d' oude Compagnie van '^temv-^rankrtjk.cQXï Óótroy wegens
d* Eilanden van tSHagd,ilena , op voorwaarde van geen handel
met deW ilden te dry ven. Vervolgens rurtte hy twee Sche-
pen toe , met alles 't geen hy tot hun beveiliging noodfaake-
lijk geloofde te wefcn. Hy kwam aan HJle Perae ofhet Door-
éoorde Eiland, enverftond, dat defc Eilanden my toebehoor-
den, daar hy fich niet veel mee bekreunde. Om kort te gaan,
hy ccr^^ktc atin MaMena t alwa?rhy fich neerfloeg, en al-
le fijn Viflchers in^t werk ftelde, Biskayers en Normaii-
dyers. Alles nu in trein zynde om voortgang te neemen

,

kwam hy my vinden te S, Pteter op het Eiland van Cap 'Breton,

tnet een groote tcerufting, en zei my,dat hy my zyh Odroy
van de Compagnie kwam aankondigen. Hy verhaalde my
iyn voorneeipnen , de middelen die hy fou houden om fijn
maakte doen gelukken, en alle die groote gewaande profij-
ten. Ik vraagde hem vervolgens , ofhy geen andere midde-
len had als die ; daar hy my op antwoordde, dat ze onfeilb.aar
waren, en dat men zyn oogmerk op geen andere wijs kon
bereiken. Ik ben blyd, zei ik hem, dat ik uw meeningen
weet. 'k Ben nu buiten ongeruftheid. 'k Zal de moeite niet,
behoeven te neemen van u te gaan verdryven uit een plaats,
welke de Compagnie u niet heeft konnen vergunnen, Je-
wijlzjr'ej myal over meer als tienjaarenaf inbêfitting ge-

i^inncii driejaaitn fuk gy 'er uit gaun , vcrwce-
feu

trouwens t<
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fcn tot de koften; enuw Mcdcccnootcn ruIlcnW allr» J
"'.'.t' 'en

!"" ^' '" "^ <•""- "P'««n."ïkL:i at <^I^anntm, en het ncm zyncang i'.ian. Na twpp inr/.» «
i>y voort gelijk ik hem voo^fcf ^ad zyn5c7yn Cïb^

"«

py afgc/chnkt door de verlic.cn daar defe hd)^hrkwX'haar ingewikkeld had.
«i^'^nt «.want

Alle defc redenen dienen niet als om te tooncn d-n ^n^degecncn
,
welke defe Villbhery ondernomenSe 'ch'

koop aangehad 't Geen my moeit , isdat Mlc def?wcetn cten met hun gcfwets ongelijk aan d'anderen oen ai .^^
meenlyk vertrouwt men'^ficli lieverondieg^oo cbln V^Vken, die viermaal meer beloovenalsze^konKuid n enboven de geenen dry ven die niet bedriegen willen n\ii^
ondertulk1iennietg;.loofd worden, vermits f , e^va e.'hcid njet onderfteund word als door hun onreGhrhcid Menmoet liegen om iets te doen, en een bedriegc zyn om

m

nieuwe onderneemingen te wikkelen , dannei^van dcVrö iten en voordeden fwetfen , en de kollen ve?kleinen Ivjtt2e de heden n.etafkeerigmaaken. EnRelijkhctnan,?. I l
gcweeft ibu zyn fieh ee? van hun wëifi g^ e "en^ {^wantrouwen

,
als geloof te geevcn aan hun ydele cTwi iluft.ge redenen, ,s het ook waa^- te zeggen dat , zo 'enne deBakkeljaauwvangfl profijt te doen is, en daï'er m Sc e„

'
zyn om dit profijt te vermenigvuldigen, defe middelen eergevonden fullen worden door een perfo:,n uitgeleeVdoo,
ondervindingen van dartig en vee/tig [a;u-cn, als door digeenen die metter haaft verzinnen fich dingen n 't hootll tebrengen daar fy naauwelijks af hadden hooren fpreekcn endie ondcrtuflchen met en laaten de lichtgeloovigcn ni ondeincemingen te wikkelen, waar af het kw'aad gevolg bekwaam

IS om naderhand debeftgeneigdenaftefeh?ikkeif
, cn^^^^^^^^trouwens te gceven van de geenen die maar by (hnd van noo' ^

den hebben om het werk tot een goed eind tcWnJnLaat ons weder tot onfc Villchery kceren. 'cis gewis '

dat, zo men met een ongemeen middel heeft om de kracht[en v Jijt der menfchen te vermenifTvnldi^r-n a^ „..^„„„ '

''

Uc zelve volgens de gewoonte alle jaar^pfullen'^a;^^^^

^ ^ 'hun
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hun rekening daaf beter by luUen vinden , als die welke de
Zittende Villch^-ryfiiHcnonderneeincn, gelijkr.edeocencn
ondernomen hebben daar wy a("hebbcngerproken, dewi'ü
men weinig Viflchers zal vinden , die daaroip hun huiseclin
^^Éwdfczy ittrf4«^r/>^hebben» fullenwülenverlaaten

; en
als zy 't al doen wilden , 't geen niet onmogelijk is met hen
den maat vol te meeten , en 'er hen voordeel by te doen zien,
fullen zy vier xjf vijf maanden van 't Taar tot laft der jrcener
moeten wezen

, die hen fullen gebruiken , en in al dfen tijd
•niets uitrechten: in plaats dat fy met de gewoonlijke Villche-
ry met fo haaft weer in Vrmkrtjk^zyn gekomen , ofmen is hen
van den hals quijt. Niet dat zy niet gaarne gebruikt fouden
worden, en hetgantfche Jaar winnen j maar dat kan niet ge.
ichieden, noch met de gewoonlijke noch met de Zittende
Viflchery, gelijk ze tot noch toe ondernomen isgeweeftMen moet dan een middel hebben , door hetwelk inenheii
geiladig fou konrien gebruiken, en a het gantfche jaar
door dan winnen; doch tot noch toe heeft niemand dat u't-
gevonden, mogelijk om dat 'er niemand zyn gedachten heeft
over laaten gaan

: ten minften wy hebben 'er noch eeen uit-
werkingen van gefien , hoewel men ons al over ettelijke Taa
ren diergehjke middelen voorgemeld heeft; maar het zvn
ilechs ontv/erpen die noch niets te weeg hebben ecbrachc
Voor my , die al de gelegentheid gehad heb om 'er my toe te
bey veren

,
mijn gedachten 'er over te laateneaan ," en tot

verfcheidene naaien een middel te beproeven , waar door
tien Mannen meer Vifch op een dag konnen vangen, als vüf-
tig door de gemeene en gewoonlijke wegen fouden konnen
doen

; op de zelve wijs als het fich toedraagt omtrent de Ge.
touwen en Molens, welken men fcdertweinigtiidtsin.Te.
vocrd heeft, zo voorde zyde KoufenalsLint?nenand?re
diergelijke dingen, waar in men de naarftigheid der men-
Ichen vermenigvuldigd heeft fonder het getal 'er aftever
meerderep ik geloofmijn tijd niet t' eenemaal verlooren tehebben

,
hoewel ze door duifend rampen gedwarsboomd zy

geweeft; dewijl ik, behalven het middel van de Zittende
Viflchery op een fekere wijs te beveftigen
ocrdec.3 het eenrgftc middel is 'c wcik haar m

> c geen mijns
j
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gekilckcn

,

ook noch het middel gevonden heb vaft h.r r o !te doen bewoonen
, volgens het 5>gmerk des Konma H *

vier :„°1' V Ir"r ""' Ir°^'l<=" "'"'""
dfwtó.

.ynde het p.ofijt het /-"««lll'v „'"ie°rS:«^"de'raenfchen. Daarenboven 7al '^m- An u "^/^^^ten der
tfer aanmerkelijk 3erbyt,de^X^ir3e''^fflt'^'"

Wefterfche reifc, , of on d'ande« iFo^^ .'l-''
'''^ "='»

'tgeen den handel ^e4Tfl''eri?ch^^3'B'^tfe"^
gedweeger maaken, en hen brengen tot dr^Von fr^^ , m
hcjd van d.enft te zoeken

, m plaats'dat men^ ?n ^^i^^t^^^^^d,g aanfoeken moet. De Koning zal uit dt^c oor?!?noch andere aanmerkelijker voordeden trekken 'm^^^^dehct hier de plaats niet om die te zeggen, benuit r^'l
metceverfekeren, dat het onmoijelil s dat n^iV^''^''
"ing by de Zittende Vilichery f7vïX fo mTn^e^^
ter zelve tijd doet vinden aJn de„die daaraan!^arbeiden, van den eerfte tot denLfte enSt'erdc^l";,^kenmg met bv gevonden zal konnen worden indien
n,et met voorrfchtigUeui dentijd en de pT^trwci te ^S'kfe"zen en io men de konft met en heeft van alle de voordeden'welken men trekken kan en van hetJand en van de mar'

'

ftighcid
,
en van d' ondervindingen , herva door de verkt^mg der havens

, der faifoenen , en der verfchekW u
van de Vifch , tot zyn profijt te kecren '

'

'^^^"" ^°°P^«
J Eer wy dit Hoofdlluk eindigen, fo laat ons noch ze^/zenlom t bewijfen 't gedn wy.gezegt hebben wegeiasTzft'n

'

We Viflcheryopxie gewoonlijke manier, en van alle di fep"Vn die ze fullcn onderneemen
, dat de Schepen , we k/.lf;H-en van^..«^.;^ter Vifibhery gaan , Le voorde Ishebben n^ls de geenen die ze Zittende lullen maaken ?md,cn

fy
geen-Inwoonders feyn., eeliikik aey.ear k.k V..!"^/^".

jViich fich op alle de kuftenvaniV^::^^^,;^^^^^:

ver-



Ito Natuurhjh Hifforie

vertoont als in de maand May , en Co weinig in April dat het
nietsom 't lijfheeft ; en ZrO de Schepen, die uit yraakjrtjk ver-
trekken, in April op de küft konnen \iiefen , zynzy 'er ib

caauw^ ais de Zittcnden , die aldus gantfch geen voordeel op
Ken fullen hebben. De goede ViUchery heeft niet meer als

de maanden May, Juny, July, Augult'us, en September
j

en noch is óc(c laatfte maand maar om fich tot de wedertocht
gereed te maaken : en indien hun laading niet vol is , hebben
2y groote moeite om ze te voltrekken , dewijl de winden on-
guur zyn, en het Hiifocn al te Itraf om Chaloepen op de
grond te ftuuren. En noch vinden fyseen drie dagen m de
week om 'er te gaan : en fo zy 'er gaan , liebben fy met meer
als een uur of anderhalf tijdts om op de grond te blijven

,

vangende ondertulïchen ieder rCis omtrent vijftig offeftig

Bakkeljaauwen. Niet dat 'er ^een Bakkeljaauwaandekult
is^ maar het weer laat den Villchcrs niet toe met het anker
op de grond te b'lyven, en voornaamentlijk een zo klein
vaartuig als een Chaloep. Aldus, gelaadenofongelaaden,
de maand September verltreeken zynde , moeten ze weer na
huis keeren \ behalven dat de kofte , welke fy doen fouden

,

meer fou bedraagen als de vangft fou konncn opbrengen.
Daarenboven willen 'er de Viffchers in defen tijd niet op uit,

hoewel het hun voordeel zy weltelaaden: maar den over-
maat van de moeite , gevoegd by de begeerte van hun Vrou-
wen en Kinderen weer te zien, behoud alsdan d' overhand
boven de hoop van wind.

Zegt my dan , wat voordeel fullen de Zittcnden meer
hebben , als de geenen die allejaaren uit rr^wj^n;/^ vertrek-
ken? In tegendeel fullen zy minder hebben; wantd'andc-
ren in Fr^M^rj/^gekomen zynde, worden van hun Viflchers
ontlaft : in plaats dat men den Zittcnden den gantfchen win-
ter koll en loon zal moeten geeven. Ikftel, dat men hen

i

laat arbeiden : maar laat ons eens zien , ofhun arbeid de ko-
ften en het loon falkonnenophaalen. 's Winters konnenzy
niet maaken alsdeelcn, en hout hakken6m tot brand te ver-

koopen. 'k Weet by ondervinding, dat zy 'er op ver na hun
koften niet konnenuithaalen j daar het zo niet mee gelegen

iy VöOi fich en voor huii kicin Huisgezin wecken ii

wanti

K
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Viflchers willen worden. ^ Inwoonders wel

VI. HOOFDSTUK.
^'» d'^ndere Zee^iJSchem van de geencn die a.„ /w

ion,e,> kungevechten, de,„anifrranhtt7rj"nm hm hoedanigheden.
.
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^^^' ^X» ^^' van twee '" '""'*

,v F 1 ,

"""^^ soorten, van d ecrfte hrh .i^ „«r ,

^"
^'^"«'e zcr

t Elanden ',un Tousqutt. De twcdc fnn.^ S^(Pf»^^^n aan v- te v^[-
i^c^r^. ,,. , / _•

-^c cwcdc loort is veel k cinrirr •
^ï'^"*

'gen ook te InnH «„ a^p^ t. r"^?^"^

»

op het^za^^"^?™ ;-,'&" -\'^'-d opdereEitt

:

Baayen van zandgrond "yif Men herfr ,T'"/'''l
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.iomen ak opanderen Dn.J.h '''^"'^"'^'«"emeer
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fens iets opdoet , 't zy een Cano of eenig Menfch langs de

uft, daar af te verwittigen, met terftond in 't water te fprin-

gen , daar hy van alle d' anderen in nagevolgd word ; waar

na zy weer dicht aan land komen fwemmen , rechtende fich

ondertuflchen van tijd tottijdophunvoorftepooten, met

ïiet hoofd buiten 't water, ziende aan alle kanten ofzy ook

iets in 't oog konnen krijgen. Zo zy niets gewaar worden

,

Iteeren ecnigcn weer aan land , d' anderen blijven in zee.

Men heeft plaatfen daar 'erdikwils tweeen drie honderd

te gelijk komen ; en zo 'er klippen fijn langs de kufhn ofin

winkels daar ze fich gemeenlijk onthouden , vind men z' 'er

in de zon op leggen flaapcn. Hier zyn ze gemakkelijk te doo-

den , dewijl 'er maar twee of drie op een klip leggen, fonder

fchildwacht. Men vaart 'er ftilletjcs rnct een Cano na toe;

en indien men hen doodelijk kwetft , vallen ze in ^t water,

en fpartelen fo wat, daar men hen vervolgens uithaalt : maar

zo men hen mors dood flaat, en dat ze in 't watervallen,

gaan ze te grond als een bakfteen , en men vcrlicfl: ze dikwils

ter oorfauk dat 'er te veel diepte aan de voet der klippen is.

Al de Tr lan die fy konnen leveren , is omtrent hun blaas

vol, da',ir de Wilden ze indoen, na dat fy ze hebben laaten

fmelten , Defe Traan is goed om varfch te eeten, en om vifch

te bakken. Zy is ookuitfteekend om te branden , hebbende
noch reuk noch damp, niet meer als de Boomoly; en zy Iaat

in je vaten geen vuiligheid ofdroeflcm op de grond. Indien

men ze te 'Pdr»// bracht , fy fou feer wel vet .vOcht worden.

Men ziet ook Zeekoeyen, anders geheeten Eeeften met

niHceflïr'dc grootc Tand j vermits zy twee groote tanden hebben,
met.iecröo. {q dik en lang als de helft van den arm. d' Andere tanden zyn
'*^*"'

omtrent vier vingerbreed lang.. Daar is geen Ivoor fchoon-

der. 'k Heb 'erafgefproken aan /'//Z<<;/f54/'/f, o^hetZ^nd-i
nluHd, en hoe d' Engelfchen hun beft gedaan hebben om ze

te vangen. Defe kleine Zeewolven komen ook aan het zelve

Eiland. Indien men de konft gevonden had van ze te van-

gen , 't fou een groot profijt op brengen. ïk geloofeen on-

ftilbaar middel tot de Zeekoeyen en Wolven gevonden te

Jiebben; doch dewijl ik het niet en heb gezocht, zal ik 'er

niets meer afzeggen, omuicttcvc'rfckcrcn"'tgccnmy noch

onze-
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de Viflcl,c„dS iaStmen'"'"' "" S"°'- "'' «J" *"^
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"';l'""??'l« 'Joordezeefwcm.

fee? 'veeTV'
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Men heeft ook noch in dcfe Zeen 7alm Fir^ tr

Lamprey, Spiering 7cra^l M,t2 u • '
^oorn , verfciui.rc

vis «ïari- „ ^? ^eeaal, Makereel, Hanns, Ancho-"-"^*"»""

f ^d'^.!^;^rt^^«..Ta^-^^^^^^^^^^

d"n z?i« H.'
^''^'"^ """ '" S"«w|groot'vMfcn) t!

ló 7e ni.M f
J" F''*"S™ '«'°'-<^"

'
moet ze goed wefen

fe te zv?
'''

' ,
?'^"' '="! h« volk van de Chaloep an bt

m^.^'^
' T ^

'''' ""^^ handfpaaken en diergelijken werk.u genm te knjgcn, en terftonddegraadofftJt aftS
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'
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ciaante, boven fwart en onder wit, enden bek op dezelve
Q» * wijs
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wijs gemaakt, Hy hecfc mimr een graad in 't midden, en
rondom vinnen met kleine graadtjes, als de Tong. Dit ee-
ten de Viflchers , zynde het Ickkerfle en het vetfte vande
vifch. Men fnijd dele vinnen rondom after breedte van vier
groote vingers , en vervolgens aan fchyven , welken men
aan het fpit Iteekt , en braadcn laat, waar nalnen ze met azyn
eet , zyndc vet genoeg van fich fclven. Doch ik wil daarom
niet. zeggen, dat ze oök niet fecr goed fouden wefen ge-
kookt, en met boter en alle andere fa\ifen welke tot de Tong
gebruikt worden. Zelfs is ook het ligchaam , toebereid met
kort fop daar men goede kruiden en wat oranjefchel in ge-
daan heeft, niet onfmaakelijk. 'kHcb'er bywijlengegee-
ten, die i.. »cel goed vond. Daar word 'er luikeen groote
menigte gevangen, dat men 'er de walg afkrijgt j en ze fijn
fo afgrijichjk groot, dat men het naauwelijks zal konnen
gelooven

: want een flaitan is bekwaam om veertig of vijftie
perfoonen te voeden. Twee mannen hebben genoeg te doen
om 'er een op een berry te draagen.
Men vind 'er driederhande foorten Roggen , Steenrop-,

gemeene Rog, en Vleet. d'Eerfte is de befte , daar na de
twede

, en de darde niet feer goed. Men eet 'er van drieder-
ley flag m Vrankrtjk.i doch ik oordeel , dat dezen iets aanec-
naamers in de fmaak hebben.

er va-uitn, \f^ ?"! "" «PK-^"^ ^^ë^^" vandcStcur , welkeikgc.
dve tê van- ioot dat de Yilch is die men Dolfijn noemt. Daar zyn ^er van

acht
, tien , elf, en twaalf voeten lang , fo dik om 't lijf als

een Schaap. Hy heeft op het hoofd een Kroon , een duim
breed verheven

j 't ligchaam bedekt met fchobben. zo evooi
als het rond van een tafelbord , een weinigje ovaalswijze
't vleefch goed , als Oilenvleefch , en byna zodanig van
draad

; en het vet geel. 't Moet vier of vijfuuren lang koe
J^en om gaar te zyn. Defe Vifch komt tot in de monden der
Rivieren

, en fpringt van tijd tot tijd uit het water , fo hoos
alshyis. Men vangt hem met een harpoen, gemaakt als een
iieugel, van acht of tien duimen lang, fcherp aan het een
emd, en met een gat aan 't ander, daar men een touw aan
vjift maakt.^ Hier na fteckt men ze in een hout , om 'er mcc
te .^.onneii ichictea. ujïiï:. iuürt vaa Viüchciy gcrchied by

nacht,

Steurden ma-
ircr van iltn
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nacht, en aldus. Twee Wilden treeden in een Cano nJ
voorfte ftaat overeind, met de harpoen in de hand j endenander zit achter in om te ftuuren , houdende een toorts vanberkcnboomenlchors, en laatende de Cano voor de llroorn
afvaaren. Als de Steur het licht gewaar word, komthv'e^ '

rondom Ayemmen, keerendefichvand'eenezydcopd^arJ
dere. Zo haaft als de Harpoenier den buik ziet, fcfiicthvhem ter plaatfe daar geen fchobben zyr De Vilch fich nc
troffen voelende

, fwemt met een groote vcrwoedhetd'
zynde de lijn voor aan de Cano valt, daar hyrofnel als ecii
pijl mee heen fchiet. De geen , die achter is , moet recht
ftuuren, na dat de Steur fwemt. Anderfins fou hy de Canoom ver haaien; 't geen bywijlen wel gebeurt. Defcvcrvvoe-
de loop ftrekt fich met verder als honderd eu vijftig oftwee
Jjonderd fchreeden; waar na men de lijn ippalmt, en de Vifch
dood tegen de Cano aan trekt Thans flaat men hem een
touwlangs'tlijfmeteenftriko. ideftaart, en haalt hem al
dus op 't land ; want fy konnen hem in de Cano niet bergen
teroorfaikdathytegrootentefwaaris. '

Daar zyn 'er kleinder, 't geen een andere foort is, heb-
bende echter het vkelch even eens , maar van beter fmaak ea
nialfler. Vandefe Vifchwordde meedc Vifchlijm gemaakt
Dit fou al iets waard zy n ; en indien het Land bewoond was

'

fou men 'er een groote menigte vangen.
*

A'Encorm is een andere Vifch, bynavan gedaante als de E«.orncr.
Zeekat. Hy heeft baarden rondom het hoofd van omtrent
een halve voet lang , daar hy de viilchen mpc vancrt om te cc-
tcn. Om hem te vangen, maakt men vuur aan land , opdcn
oever. De zee by nacht vloeyende komt hy te land ; en de
eb het water vervolgens weer doende aflooncn , blijft hy op
liet droog zitten. Men ziet 'er dengantfchen oever bywii.
ien mee bedekt. Hy is omtrent een voet lang, gantfch rond,
dikker m 't middenals voor en achter, enicherpaan'teind
van de fl:aart , daar een rand rondom heen loopt van twee
vingeren breed, even als een klein rondasjc. Hy is goed om
\ ^.^l^" ' F^':^=^^^" ' gekookt, en gefrijt. Men vind van
deie Viflchen m de zee fo dilc als een ton \ doch dcfen-kom-n
met aan land , daar men niet en ziet ais'klcinen in de Leatc
löamdcnHcrfO:. dj' _ ^^^^
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^etfchol.

Zeek re (ft.

if'fl

c.b.Tocof Noch heeft men de (]ohergc , dien de Viflchers S. Rieten

vuci'.r"
^*^*^^ noemen

,
ter oorfliuk van twee iwarcc vlekken welken

hy boven de twee zyden des hoofdts hcefc , 't geen men zegt
de plaats te ïijn dviar onfen Zaligmaakcr hem vatte. Hy is

van gedaante als een kleine Bakkcljaauw , uitlleekend goed
,
om t' eeten

j en men laat hem ook lèlfsdroogea als BakkeK
jaauw.
De Zeefchol virid men dicht byland, op zandgronden

,

als de zee laag is. Om ze te vangen , neemt men een ilok met
een puntig yzer aan 't eind, voorfienvaneen kleine weer-
haak , en het uitfchieten te beletten als 'er het yzer in zit.
Zy is veel beter te eeten als de Rivierfchol , zynde harder en
van beter fmaak. r

Men heeft 'er ook noch Zeekreeften , waarvan men 'er
ziet welker fchaaren fo groot zyn , dat ze een pint wijn kon-
nen houden. Zy worden aan de kuft rondom de klippen ge-
vangen, en met het felve yzer als de Zeefchol. Zy komen in
de Lente , en duurcn tot aan de Winter, 't Is een feer goed
eeten met allerhande faufen. Wy hebben ze om hun lekker-
ny Zeepatrijzen genoemd.

I De Swaardvis is een groote Vifch als een Koe , fes ofacht
voeten lang, verminderende na deftaarttoe. Hy heeftop
de neus een Iwaard , daar hy de naam afdraagt , 't geen om-
trent drie voeten lang, en (lijfvier vingeren breed is. Aan
beide de zyden van dit fwaard fijn punten van een duim lan^,
ftaandceven ver vanmalkanderen, en na het eind toeloopt
het allcngskens fmalder. 't Buigt niet, en is feer llijfen hard.

i

Daar is 'er eens een dicht by het Fort op droog geraakt, 't Is'

een feer uitfteekend eeten , en met allerhande faufen.
|

t Hoofd is fogoed alseen Kalfshoofd, hoewel grooteren
vierkantigcr. cPOogen fijn groot als vuiften. DeieVifchis
de vyand vande Walvifch. Zo fy malkander tegenkomen,!
moeten ze vechten, 'k Heb 'er my eens omtrent gevonden J
en had 'er het vermaak af omtrent een uur lang, fonder'cr
nader te komen als op een afftand van drie ofvier honderd
treeden

i dewijl ik alstoen maar een Bark had, die de lianen
van des Wal viflbhen ftaart niet fou hebben konnen verdraa-
ö—

. *« « .r« iiv ^„«w..^ iiwii, t is-uc owaaravucn aic aantair,
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zyndegaauweralsdeWalvifch. Zy waren me^h^nU.-

.

duikt
,
en

,
den ftaart in de lucht hebbende ui^al fifnV "^^

fchadigcn: maar ^efftlv; tiMah de ^Sw!?.?' T k''"'^'''^-
'

necrfchiet. daalt hy fluks nalL„d„!l hl
'^'' "E^^"»

tedoen komen. Zo'haa.l nu if^rh ^e^v" tTont T.?fich d' andere Swaardvifch op, die hemTns« i)U ' r
'

a lebe.dcntegelijkop, en vielenopden V^alvi c^d Jni^ï

V ni//
'"

'°,' ^=r'^='"S'"g had .
en fo rad niet zy de eeénvan beiden raaken kon

j want eer de Walv.fch Gin flao Jflwas d' eenc Swaardvifch al met hem beneden in-rwafcri'dwong hem weer boven te komen. Thans fich aTlebéi.irweer opgegeeven om hem te beleedigen T't geen fv „t?doen konnen
, zynde het fnek dikker als de an«e van h"fwaard

,
't welk met tot aan iiet vleefch kan reiken en fo Adaar in raakten, fouden de punten fich 'er „konnen va^hegten, en aldus den dood der Swaardviflbl en vêro" P^**ken Hun gantfche ftriid fpruit maar uit een haat, Zde;malkander quaat te konnen doen. Niettemin dwónKenrvden Walvilch te -luchten, die na de grond dook en n,Z

anghoofd, en denbekonder de kin, fulks lat hy^feh ooden rugmoet keerenomtebyten. Defebekisvoorfièn me?feven rvcn (eer lcherp<,ta„den. Zo iemand in 'Iwater v^ef'of dat hy befii! was mer fwemm^n ,„ ..„ jA V^-Jf"'
jfich daaromtr«u vond, zouhy groowmöé;tTheb\er;:;n

Ünirulu

er
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'crfich vantebcvryden , of iiy moell dapper na 't land toe
fwemmcn , tot zo ver dut hy mee den buik op het zand raak-
te j want zo hy hem den tijd gaf om fich tekönncn omkcc-
ren , fou hy hem byten » en alles weg rukken 't geen hy in

den bek kreeg, 'tfy een arm, eendy, of het hoofd. Wy
hebben geen been la hard , daar hy niet door heen bijt als

door een raap. Indien men in 't water gevallen was op een
plaats daar men niet aan land kon raaken , fou men het niet
Konnen ontkomen, fo men niet fpoediglijk geholpen wierd.
Men heeft 'erdoor de gantfche zee, en aan de Kullen, 't Vel
is feer fcherp. Men kan het gebruiken om hout te polijften.

'k Heb 'er nooit afgegeeten, noch iemand gefien die 'er af
gegeeten had , ofdie lull: gehad heeft om 'er aft' eeten. De
Bootsgefellen hebben 'er een gruwel van.

leehoiui. Men hceft 'cr ook Zeehonden , die even eens van gedaan-
te fyn als dtRecjutenty maar niet dikker noch langer als een
arm. Zy byten het volk niet: ook hebben fy geen tanden

,

en fyn goed om t' eeten.

Wat de Rivier- ofPoelvifch belangt ; 'k heb 'er feer wei-
nig gefien. Wy hebben fo veel Zeevüch by de Forten , dat
men de moeite niet en neemt yan de Poelen te gaan Zoeken

;

behalvcn dat men daar een byfonder foort van netten tóe fou
moeten hebben, ter oorfaak van de groentc«ri 't hout 't geen
'erin menigte is. In eenige Rivieren kan men met de ge-
meene netten villchen. 'k Heb 'er groote en kleine Barbec-
len en Grundeling gevangen.

's Winters fijn mijnlieden wel na eenige Poelen gegaan,
hebben een gat in 't ys genfaakt , en met een lijn en aas üif.
ten van omtrent een voet lang gevangen. Men vangt 'er wel
een honderd op een namiddag; en ze fijn feer goed. Inde

^schiiJi>a.r- felve Poelen vangt men ook Schildpadden.- Men vind 'er fo"*
groot als de rand van een hoed. De bovenfte fchild isge-
Itreept van rood , wit, en blaauw. 't Is een feer goede vifch.
Gekookt zyndc, neemt men 'er de fchilden af; daarnafchilt
men ze, fnijd ze aan ftukken, enfetzeteftoovenoftefri-
kafleeren met een witte faus.. Daar fijn geen Hoenderen die

, 'er tegen opmogen.
VmMii1#> 'Ir 1-ÏpK ifi '^ Ti r'v(Vf>Ttr\l^^r ttnrtf\ait^*'c^ ^^^C^-^^.^.. . .M. I

heb

Rivicrvifch.

«lea.

iu«aicr('«ii
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ficn

,
een ander maakt vuur cJ^..Z ° ^'="'=" ^^n.

hsfn ze op de kooien!"wJeofdr c f"°'""'"i '"'^'''''^

-nethuneigenwater.krum anbröodVr'^^^^^^^
perofnooterauskaat. Mcnlaat7o.l°. L "?'^"*'^'"'fij'--pe-
«n feer goedeeten. Als „enwelterz^a^ï"' '" '«''^f^
eder zyn vangft mee, welke in i^,?,!^^'' " ' ""mteen
licht (leétje gelegtwordT daar een HonH^'"."' '""P''^"
fpannen gelijk eeLaard/zygaanS^^^^^^
Je fnecmv. Defe Üonden voeren al de !ƒ ^fJ"' '

°^'"'"
gers Als men 's winters buiten natlaL ''"'*"!« ''"•J«-
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Otter.

Sle\tt.

Otter in frankrijk.. De Muskusrat is een wcinigjc dikker en

langer .ils de Waterrat van (^rankjijk.. Zyn clement is het wa-
ter; maar hy laat daarom niet bywijlen op 't land te komen.
Hy heeft een platten ftaart van acht of tien duimen lang en

ccn vinger breed, bedekt met kleine fwartefchobbcn ; ccn

bruinroHc huid ; zeer fijn en lang hair; en draagt nieren

dicht by de ballen, welke een fecr aangenaamcn reuk van
muskus hebben , die niet ongemakkelijk is voor alle de gcc-

ncn welken de muskus ongemak aanbrengt. Indien men ze

's winters dood terwijl de huid goed is om te voeren , ruiken
de nieren niet. In de lente bcgmnen ze hun reuk weer aan te

noemen, die tot aan den herflt duurt. Als ze in de goede tijd

gedood zyn, ruiken de nieren altijd; en om hun goeden
reuk t' onderhouden, moet men zemetecn weinig oly bc-
vochtigen: anderfins als men ze byfich draagt, worden ze

drooe, en de mot komt 'er in, die ze bederft. De huid is

goed bont om te voeren. Wat het vleèfch belangt, het hecfr

geen 1'maak van muskus, 't Isuitftcckend goedom tccetcn,
gcbraaden ofgefrikafleerd met een witte faus.

Den Otter is een bekende Vifch in (^rankrijk^^ en word
daar van vcele lieden gegecten. Defmaakisbynadezelve;
maar d' Otters hier te lande verfcheelen van die van f^rankri}\ 1

daar in, dat ze altemaal in 't gemeen langer en fwarter val-

1

len , doch d' cenen veel meer als d' anderen : men heeft 'er

zo fwart alsgit. Toen ze geld gekoft hebben, zyndeinecn
goed faifoen gedood, heeft men 'er verkocht tot acht, tien,

en twaalf goude Louizen hetftuk. De fchoonften worden
noch wel gefocht , maar zyn zo duur niet meer
De Bever is een Vifch als den Otter, doch niet zo lang. 1

Hy is byna van langte en dikte als een Schaap ; maar de poo-
ten zyn korter, en d'achterftcn met een vlies aan nalkan-
der gehegt gelijk die van een Gans. De voorrten hebben de 1

fedaante van handen. De Staart is als een Schol, bedekt met
leine fwarte fchobbetjes. 't Binnenftiseen vaft vet, gelijk

Kalfslil , en een feer goed eetcn gekoola en gefmoord.
't Vleefch word ook gekookt gegeeten: maar de dyen en

fchouders zyn veel beter gebraaden , en fweemen nicti
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\
t yieefch IS ook van de fclve kolciir • <Inrh i„ a^ r , •

„'i?.,..°'™r'?'^'»"Bt. ^y fijn gemeenlijk donkcroraauw
fwarte, o^weTnadcn^fle. Men^^vind^c;

trekkende na den

certuclts, toen n.en de Kadoorhoedën droeg?g öoten^^^^^trek
; doch tegenwoordig zo veel nier lU^' ° i? ,"

^^"

echter tot vocfing in ^D^tjchlldVZ'en J^f/^
1"'^'' ''

andere koude P];Stren dn/r men (b heen ftu^ "^hnr*!
'"

van een Bcvershuid al de wol athaalen fonder het croot n J^tebcfchaadigen. Aldusdicntdehuidmcthet '^rof haiV^ntot voc. ing
,
en zy ftuuren de woj inTrL«t,r/ .VZ h-geen 't welk daar Muskovirche VVolgenoem^tórdf

'' ^"

te hehh'^n^"^
^J"^ men het hnir van den huid afom de wolte hebben

,
en het groot hair is vcrloorcn : maar de hn^riword gebruikt om 'er Paleispantoffels ofmuilenTè Pary^Ste maaken. Dit js 't alles 't geen men van de huid en 'tTlcefkan fcggcnj doehgeenfins het aanmcrkelijkfteindit D ermaar wel fijn arbeidfaame en tuchtigen aart, a\ fynvlvX'

ttrVl^fu'''^'''^^'\^
indenarblid; fuilJd7?;jbi"

fwaarhjkfalkonnengelooven'tgeenik 'er -^'' nui. aaen engeen ,k felve befwaarlijk fou konnen gcloova fe^di^^^
crnietdikwilsoogtrctuigcafhadgcweeil '

"^'^^c"^^

Alle de Dieren, daar men het mceft de naarfli .^heiden her ci.ntvernuft af geroemd heeft, fonder felfs denKt te foT -^^^^^^^

rzv'nT'""""'?"'^
'^."^^"-^'^ ^-"' ena^le d'aiï^elSr/;icn zyn maar 't geen fezyn, dat'stefegöen beeften in ver ""^^''''^''c»

^.jkingvandenBever^ diemaarvoo/ïin Vif^^ga
"
Ah--!:,lodan.g moet hy water hebben. Ten dien einde maal t hv

'""
Me.ren en ^groote Poelen ; en de meeden dei .^^^cncr

Bc crs

"
'/''

T'"^'?.^'"
iV.«. r..«^.,4. zyn

, fijn 'door'Sê«cvcis gemaakt. Hier toe loeken fy een Vliet, die dooreemgc enge plaats loopt, waar af delcanten hoogz n aïtuiichcn twee bergen ofheuvelen . en danr hrr h^t- -" '^
'~

ut, en ailcdematcrwalen bekwaam tot hun arbeid'
"
""'

II

rljcvcii'.
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den worden. Thans maaken zy een Dijk. Men fiet'ervan
honderd vijki^r en twee honderd treeden , en langer ; en van
acht, tien,ell:, en twaalf voeten hoog, en ook zo breed aan
de voet, met een opgaande fchuinte geëvenaard na de hoog-
te, fiilks dat feflerk genoeg zy om de fwaarte des waters te
Jtonnen tegenhouden.

,
Tot delen arbeid vergaderen zy met hen twee, drie, en

vier honderd Bevers , en meer, fogrooten als kleinen. Men
moet voor eerft weeten, dat de Bever maar vier tanden heeft,
twee boven en twee beneden. De grootften zyn van de lang.
te van twee vinger breed: d' anderen hebben zy nadepro-
portie van hun grootte. Zy hebben ook fteenen om fe te lly.
pen

,
vryvende de felven daar heen en weer over. Mee dele

tanden werpen zy boomcnom ver zo dik als halve oxhoof.
den. Zy gaan 'er met hen twee byfitten ; en een Man fou zemet een byl met gaauwer om ver hakken, als zy met hun
tanden doen

: en altijd doen zy den boom aan die kant vallen,
daar 't hen belbgelegen komt.
Om alle defe Arbeiders aan 't werk te flellen, en hun ar-beid wel te doen

, moeten zy een Boumeefter en Opfichtcrs
bebbcn. Delen zyn d' ouden, die daar eertijdts aan hebben
gewerkt. Na het getal zyn 'er acht oftien Opfichters, wel.ke echter altemaal van een alleen afhangen, die d' orders
geett. t Is de Boumeefter, die dan het werk van den een

,? r? l^""
jien ander gaat opneemen-, en altijd in bdighei]

IS. Als hy de plaats verkoozen heeft, ..daar men den Diikmoet maaken gebruikt hy een feker getal van Bevers, om
alwathinderl,jk;zoukonnenweren, wegteneemen, als omver gekapt hout, 't geen loop onder den Dijk fou kennengeeven, en het water docnwegvlieten : Dcfen fijndeM-t-
lelaars Hy doet 'er ook anderen ftellen, omboomen omvei te Imyten, daar na 'er takken af te fnyden van omtrenttwee voeten lang, oflanger na de dikte van den tak: Dcfcn
Jijn de Timmerlieden. Anderen worden gebruikt tot hethout ter plaatfen van den arbeid te brengen f alwaar de Met-
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aenen tot Kriiycrs. Men heeft 'er ook die d' aarde

^55

un^handen uitgraaien
, da;; men me^^eeL ew[^^^^^^^vers aan mag geeven. Daar zyn 'er weer andcm. om?.''"

oTrlll u u ^!^V'^'''^ ^^" ^^" ambacht hebben een

w^^ h'r ^y.^'"' ^'"^"^ °°8 op hun werkheeft, en henwijft hoe ze doen moeten. Den Opfichter der Mp^^ i

wijft hen het hout en d' aarde wel teKn ; e^alS^^
fe n.lf

;""^'''"'.^^§""^"
'
d-ondfi^iijn bevdt n'^^^^^^

"un&eXe'n^et^'
''^'^ ^" ''^' '^'^^^^ -^ ^-'o?

gaan fy eetenfoeken, e", komen nit eer wederLo.^enrten twee uuren, 'k Geloof dat het is ter oorfaak dn- hc ?c

Laat ons hen dan altemaal ficn werken om hun Dijk te maaken Daarde Metfelaarszyn, brengen d'OpperLden hetlout gefnecden m de langte. Icderdraagt l^n ftul volgenshjn kracht, oplljn fchouders, gaand? reihove'r eind"op d ach erfte pooten. Hier zyndc , Ic^^gen fy het ft ik bvj^c Metfelaars neer. DeKruye/sdocnhcrfelfdV die.3hun ftaart hen tot een kruiwagen. Om gelaaden te wordengaan fe recht over eind ftaan; enhun ftaartlegt prtopdJgrond neer. De Laaders leggen 'erd'aardeop, S cfe valf

fêTat?r '' ^^ beter te dol'houden , en fo h^oigTp Lpienal fekonnen, loopendc boven fchuin toe. Dcuecnendie aldus gelaaden zyn , gaan vervolgens met hun lalt heen
'

recht over emd . flecnenJp H^n a^.rt «„ t:^u .,:1 r ,^.recht over eind, flc^peiSe denftai;m;alid;; di^'lv'l^dJ
sn; welke matcriaulcn hebbende, fnin

Metfelaars ontlaaden, vv^.x.t n.attri;uucn neöbende 'ninhouten- nevens malkander beginnen te leggen , en 'er een]^ag af rnaaken van de langte en breedte als ly den nron 1 vaden D.jk willen hebben. Na de maat dat d'eencn het houtleggen, neemen anderen aarde met de handen , welkefvVr

hou^ri'!"!!'"
'" ^'ÜPP^^r ^ie hollighedcntuflchenhec

nout te vullen; en boven her hnnt .^,^fi\i:^.,.K. n ... r ^

m« de Haart op om Cc vaft te maaiccn. ieiw""' '

""'"' '^' '"

R-3
aag van aarde en

hout
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hout ter langte van den Dijk cemaikr^^n^^ i

weer hout en vervolgens aiS'ÏÏSl^ leggen fy^cr|

en gaan fe alfo voort gclbdig vcrhoo!^^^^^^^^^
^°°^^" A

word de kant van 't water na dlrH^n-fr 5l"^e'-tuflchen

hefFen
,
met aarde voorfic i , om de .^tc',' ^t^.t^^' ^\--fou hebben kennen maaken, tT vufkn en nV ^''' ^^'^^

defe aarde daar tegen aan gefmeetent?.'. f ^ "^^ '"""'^^^f

gat op de kant van denofkS n^^^^^
gaan fy met het

nedenwaarts afhan^" welkeSfjf? ^"" ^=»^« ^e-

,

'er mee regen d'aa'rd^ Tan ,

jj:'^'^^;P
^^^^^^^ «-nfy

en ie in de gaten, welke aan d'cinSn "SJ^'"^^^^"^lunt des waters fouden konncn weft„ te doen J
"' ''" '^^

fo te beletten dat het fel ve daar inganL Irh? "?S"V '"
^^ijten fy 'er tot twee ofdrie ma lef^«^„'1"^^^ ^f'^fy op de gemelde manier met hun H..,.? i^f^"*" ' ^^^^^«

pens fulfs dat het water ^n alenH^ i § .'^^ ^" ""^^
^'^°P-

heen kan drinccn Als fv^^ff '^^'^^y^^^'^oorhunDifk

hoortmenh^enlen^miiti^rl^JetflThen^" ^^"^ ^^^°PP-'

te^^n^b?i;;^S.!;r:sji'^"^^^v ^'^'-^-^
2y aan beide d' einden een opSnïvL I

-^"^'^««S^" » maaken
aan den Dijk vaft, welLSskïï.^n""'"'" "^"^"i^^"'
den van dei Dijk l^opt Zy3tr4TT'^"'.^^^^ '"^
dewijl men de materLlen^v^n beide de?^'^^''^'.'^'^*^"'Men zal konnen fegeen dat her T.r^ ? ''^'^^" aanbrengt.
dende, over den mkht^i^^lnT'^^
letten; maar gelijk Keen '^^^^^^^

^n hun arbeid be-
dit niet

: behalve'n dat^f1"uf^a^^S^-^y»' gebeurt
ilerflt, en terwijl dewaferenlai^^vn ^°T^'''^"'"^^^"
voorderen hun werk meerilshl^Pr '

•''^"*''^^^'^"'
^^^Y

faak van des felfs uL^Sh^i J t''''^'""^^"'
^^»-««'--

water hooger ldinS/alsl^Dl;^
Wmter en^'in de Lcn è vvanne^^lr'^''*'''"^^
;s. opfwelt: enaltwouCS, fe
lïet geen doortocht had Om di nn i^

'^''^'^^'^"
'

'""^''^''^

maaken zy op een fekeren a^H ^'"" ''^^"^^^«"^en
poten Lo^r de wefef̂ afef ^^ ^^f^foopt het over den Diikheenfl/.ll'lTJA^i ^P.^^^"^„^, «^"^«YcccDeithaadi-
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ijk moet het
dat het in de
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tj en aldus

- bcfthaadi-

gcn,

wafis'roptflf^oSfL".'^ '
'^«"

'V,''^" Poel vol
om te ficn l,oe hooe de kL^ H,^" '"'"'^^^Py'' ''«" 'oopt
te is

, ten einde°°l hun H^ r
"""' '" "j" S'-ootftc hooa.

ken fy rondom den Poel „^,Ï'T" " Sf^n arbeiden
, wei

m deJ. PotUsM^^l^lXl^ '^ "'l"'S hoog lanj
er hun Huifen oprech ™ l.ft, k""''

''"8"^"^"
' en

zyn als Ovens, zfnuak "
LeTanSn van EL'"

«'''""""^

van het een eind in d' aarde ftpJw „ j
" ? ooomcn, waar

welffel „aaken
.
door itkan e gev"o htetfvn ''V'" ^^rwelenhectverfored Thi.n.,^,,i?„ r ,

?>^°' »'temaal

geverdieping HfrbenernftfV'u'''""'"""ho^
foor een SffcLtft I waar v"n 1. t eneï derl/^'f

''=^''=" "

«
,
en het ander op het land ftaat A ?h^^? ^'" ^ '^"'''

wan\"drB?vre^trt'„'':^^:.f^^rr""^"°°?'°p=
van Ypenboomen , ' le^, ; ;,. r ^J r'" """ 'ihorffen

dcnee,rboo,no„,vW ^e^I;;;;^^ '^heShn'^L"'^'^
ftuk '"enTaurn" 'T"' '^^gen^ Hiern^dtstfedVrZ

het benedcnfte gedecUe^'t g?j;^;, rove •

't'^aïèrf -i'

"^^

:rn" --'ïe^^,tj:^^rv':^-„tkTi^^^^
fi^SIt h

^'='" ^« open l-te„omteCd eg'a^ ^rrt^iden

X s Iaaten°v'^ll':n°™h T ' ^T^ '^ •ondom^cen'e:'op „^r. uis aaten vallen , hol over bo , on dat het nier crpfi^n
vooral n,et genaderd mag worden fo, der ge, uch fel, ",'c?

t:,'rel^:rr;T5;;°^,iT^.i"'--i^.eeete„r,t'
.Is de Moedcrgewo;peL^h;efr/;;rdf.;xrji.~r^
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^^ ï^afuurlijke Hifforie

het voorgaande mr uit den huia-gcdreeven
; en alsdan kop.pelen zy fich te fhmen , en foekcn een plaats om een Huis fcmaaken

, fo zy 'er h,er ofdaar niet een gemaakt vinden
Als zy inhunHuifenzyn, 'tgeen 's winters is, hebbenzy altemaal het achterfte in't water, en het hoofd in de luchtwant zy konnen rxt lang vvefen fonderadem tefcheppenWat hun voedfel ..elangt, zyneemeneenftukoftwee^va"i

hetgemelde hout, nadat ze groot zyn ; eeten'erde fchmsnetjes af; en ftooten daar na het hout door het gat ? daar 7 vmet hun achterfte in fitten , in 't water, omhfnHiiS
enwlr^'"'"- P'^^,°"^'

'^g^^^hun v;.dfelis,legXó.

en^W
^antnidienhetnatwierd, fou de fchor bederven^en met meer deugen om te eeten : en 't is d' oorfaak waarom

2y hun Huifen bemetfelcn
, gelijk ik hier voorgezSebWat de zomer belangt, dan doen fy geen voorfaadonZy gaan aan land eeten

, en houden fich den meeften tTd in?twater Maar 'swmters, als hun Poel toevrieft, zynzeLaioodfaaktmhuis teblijven. Indien fy dan te water^einL^,^'gehjk fy doen konnen
, onder het ys, /ouden zy 'er nSt fon

'

nenleeven, zynde overal in 't naauw, eneeenonenin^adem door re konnen fcheppen. ^ ^ °'"^ °'^

Na dit alles laat ik uoordeelen, ofd'ingeevinir wdk.
Jbheel^ie' ''^^f'

Dieren toefchnjft, in^defen'^^eTv
cheelendeis van de reden en het verftand. Wat my belanork weet wel dat 'er veele Menfchen 7 vn r^if7„ ^ oeiangt,

den .„di.n zy hun eigene huifenmoXSenf"nfondëj'
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VIII. HOOFDSTUK.
J'andeZemgeJs,

enhmeigenfchappen.

'37

ïving, welke
;fen veelver-
tmy belangt,

gaauwerts'ini

nfoudcnvin-
n, infonder-

?entotdebe.
-lijk omtrent
!n de zorg om

. HOOFD.

icoenfche Haan. heeff^S. '"^ ' ^^^ grootte als een Kal- '

Gans en Hct"onderft vtfe^^^^^ gel.jk eeL
'er rokken af. Zy broeit maar om 7- ^^,^»Idc"maakcn^"Pff*««
dat ze nieten broeit ^ru t ze De Ton^r?^'"''" '

^" '^ j^^r
niet voor dat ze vier jaa en oud{3 «''PP""'" ^^Sg^n
veertien, vijftien, eniftienevcre.rv "".^'^'^^^^^^^^n
op Eilanden, of /n Marairen^jf ^^T-.T''^'^"^""neften
neer Daar z'yn 'ereditTrdTeiefn^^^^^^^

vlak op d' aarde
hun Jongen uitgekipt zyr^Vaanze onT'"'

"'''^^""
' ^"«^s

of van de Moeder fftten" wdke he/fnl'"^
"^'^ ^'"^ ^^"^'^

een of m twee reizen. De van 't llnVh
'
"^"''i:

'^^^''^"
' "^

^ater, zo haaft als ze uit denHn . ^''''^S^''^^^'^ o^k^n'c
nachts brengt de Moeder ze weer4 fanf'""^^"

•' ^?^'^ '''
te neemen, enaItijdopeenircFiI.nl 'r""!

'^'^^'^^^^^-
^'-^^r

ooraak der Voflbn'dieLTd?n%';'o1:a^ ter
Daar-is een andere foort, welke iLfn^i .hetovenge belangt, 'tishet^elH. f x^f^'ï^" '

'^ochwat
icer uitft?ekend om^b aaïen e^^^^^

en
fop 'er afblank VTc^^i. ^

gekookt te eetcn, en»^

veel harder valt om te veiteeren Del'
^''

^"J^^" ^^^°«k
gelegt hebben , zyn veel leklcpr^.^r^"'" ' ^''^ noch niet
Hutfkoft ,s nfct rfs nrnV t i*

' ''^ ^"^^^^^ ^^^ d' anderen
foekenind^M ai n^ ^^^'nid Zygaa"?ê
ver der zee leggen uZl. t^r ']^

jvelke op den oe.
'^'e lange fmallf g"oente, welke .'^r'f

'^^"^^"' '^^'^"
t>ge zandgrond ter hnl^^'l^i" '^^ P!^^^^^^^

iciiiet, en mee Ae r^"«T,.'^':.:i
'':^" ^^^i?"i en hooger on-toppen tot bovenaan t water komt. In

defc



CtJVlQ!.

Eiiilvooeli

13^ Ncttuurlyke üiflorie
defe plaatfen mift men 'ernooitte vinden : behalvendat»^
liever m't water als op 't land zyn, uit vrees van ovcrrom-

Waar ze ook wefen mogen, is 'er altijd een oftwee, 20ze in groot getal zyn, die op fchildwacht ftaan , en niet ee-ten, gaande of fwemmendc heen en weer, en kijkende aan

, Pn 1\^'^1S^ ^'" rchreeuw. Hier op beuren alle d' ande-
1
en het hoofy op, «n bh ven een tijd lang in dat poftuurZo de Schildwacht geen geldt meer en flaat, vallen"e;aan 't ceten

: maar zo hy iets verders hoort ofgewaar wordgeeft hy noch ecnfchreeuw, en vliegt op; eSalled'Tde'ren volgen hem terftond. ^ ^^^aande-

De Cravan is niet veel kleinder als de kleine Trapgans
e-: ruim zogoed van fmaak gcbraaden en gekookt ; do?h niet'gefouten. Zy is bruineer van vederen , korter van hals enmet wit onder de keel. 't Is een gaande en komende VocelZy komt met eer in 't Land als fomers, engaat'swiiSweer voort. Men weet niet waar ze van daanTomt ^0^waar ze heen gaat; en men heeft ook nooit"Si , daïze

•
jongen uitgebroeid heeft. 'tEnwaredefmaakVdi";eerbe
ter IS als van Schollevaar, 'k fou feggen dat z' 'et w7s De"veeren gelijken 'er feer wel na. Maar defe Vogels in^eVa^Jte eeten dat fou al te groote lekkerny zyI ^Zy leeveSvan kruiden, van eenfge kleine Schefpvifch , ^fvan Wurmen diem het zand gevonden woVdcn.

*"vvui.

d'Endvogels fijn altemaal gelijk in ï^r4«;ir«^, voor zo veelde vederen en de goedheid belangV Die blaalwe vleugehenroode pooten hebben, zyn de Beften. De graauwpfo e^die ook blaauwe vleugels hebben , vei fcheelen nie? veel ingoedheid. Daar zyn 'er van een andere foort, die geen blaauwe vleugels hebben, welkezogoedniet valkn. Menfiet '";
pok noch anderen met lichtgraauwe veeren VanH.V^!
het Mannetje ofde Woord >^it , en heeflet eTnL v^^^^^^gels fwart. t Mannetje en het Wijfje zyn nooit te famen'en komen niet by malkander als in de lente, wanneS-^'tochtig of heet zyn

; en als de Wijfjes hun neften begin nente ma.:]^cn, ibheiden z, weer. De Mannetjes iwSen i"

benden

_
«^i*T. r-i - '- ^^ "^ -"'-

-^^Tfrri' ^;^^^J^^|^ ,
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men ze, want fo haart vodcn̂ ffilt •
'' ^>'"' "^"^''ieft

duiken na beneden e„™tmfe kr id'v
.«."'°"'"' °*'^«

vatten (è met de bek , en (1^?^^. Vr ..n r ^f" " v.nden

.

te komen. Zy fiin ook n et „ó. "f"«'"'Jerweerboven
tige rmaak g^elyCtlTönev^aa;! '

''^''"'^"" "•»»-"-

weet'erde^;trd*^J/"f^;,^i;tJ"/':?<''^^'"«"- MenT....,,^

len van grootte ah d' EndvÓ^S
s' ^"1"^''''°""va« Vege- ^..e,»..,

bek van ^omtrent «n voet7a^„?,;|5 'J't^=
^'^'^^^^

een Ovenpaal: A'Iimu d,/,l ,. ïl'
^"» 7°'-en rond als ;-"»v..

op fijn hoifd draagt'^dci.lrhl, 'T P'"""l'i« feehcór?!:;:?;;

om 'irT^''
""'^ van^gV5™^.flg^«^,'!--°rfaak-"»-

"

om dat hy ditwoord tot fijn geluid gebru^t-^;!^^''"''-'

'

'«.om dat ze al danfende ffearamai dê n '^ "T"""
die fo fnel vlieet als eennili !S1? - ' "'5,'"''

•
ccn Vorc!

de Wmrral,nfi^^l^'t ' ,"'",^«-«'> 'warte vederen :

Men bind hem" tlZlZ^^^T^^^^Vr^'K'^:
beletneer terwelgen, .,namzyniarih/|?^,^

'terft^tf/UrfceXetktrïAle"
'""" ^? ^^

van v,rch ,en anderendi len die fy od h/t 11^^ '^" ' ''^^'''

«ter zee vinden. Zvfiin van 1 f!i/„ ^ "'•t»»nd op den oever

uen, vallen zv'eror.mn».-»f^ .1 ' ^^^t^^Ly

^. en flikken het in"''

"^^^^ ""''"'''"'"' gnjpen'c
hun aas

ün
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GoiflaDft

fteigcn*

ï4<5 Natuurlijke Hifïorie

De Goiflan is veel grooter , leeft van viflchcn en lever , ofingewand van Bakkeljaauw ; maar krijgt niets dan 't geen
dat op 't water drijft. °

Daar zyn noch veelerhandc andere foorten , die ik mvmet te binnen kan brengen. Alle defe Vogelen fijn goed om
t eeten, enfelfsookhunEyeren, uitgezondert die vanden
Watci-ravcn. Men vind door het gantfche Land een menig-
te van Reigers

, welke fich altijd op den oever der Zee ofderloeien onthouden, en van kleine visjeoleeven, die zwin-den in gaten daar het water in blijft als de Zee afloopt, ofaan de kant van 't water in de Poelen. Zy maakenhJinne-
ften in groote Bofichen, welke op fommige Eilanden ge-vonden worden. Wy'J^'-szynzy goedom tWn, hoelel
altijd mager

, en hebben feven gaflen j doch de kleinen zvnpeter, en altijd vet. ^

IX. HOOFDSTUK.
Befchryping van alle defoortênvan Bomen, welke diep\
m het Landzyn

^ hun eigenfchafpen
-,

en de voordeed
ten die mm'er afhan trekken. •

N i/'"^ K'^'^rf^
^^^^^^""^ ^^^ VifTchcn

, en der Zeevo-l

lel' a; /-^'''^'V'
hebben, moet ik fpreeken vanbet^Aardrijk van de meefte Boomen die Iifet draagt j

I.„d en boven aan ^^iS^^^'^JZ^^;Z^
der W.lden wa,r afik Je waarheid Lbondll vonden o„eM
p aats daar .k vjf-en-twmtig ofdartig mijlen door BofcE II

'

tLJ/ 5^ S^''*""''^'''"^"- Menvinddoorhetgantfchc'Land een groote menigte van Beemden en Poelen cndc
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dicht en verward niet. Men fou 'er een Eland te paard konnen achter na jaagcn; zynde 'er niets 'tgeen verhinderm;fou konnen bybrcngcn

, als eenigc oude Boomen dië hie^- "ndaar onder de voet zyn gevalle,?
, dewijl 'er geen v^L^stgeai ze wegneemt, gel. k d'armc lieden in de Boübhenvan r^«H^ doen. De Landeryen zyn 'er ook veel beterengcmakkclijkerom te bebouwen, alsopdenocverdcrzee'

t Land is erkhoonder. Men vind 'er uitfteckcnde Beukenboomen, zo wegens hun hoogte als hun dikte, daar mcnne.A-e„,,oaGaleyriemen van veertig en vijftig voet lang afkan ma ik^n "•-
mitsgaders anderen voor de Viilthers die'er fecrvccTmoc'
ten hebben, welken zy genoodHiakt zyn uit Vt^nKnjy nieête brengen. Men kan 'er ook goed houtwerk af maakcnom de Schepen van onder mee te bekleeden , 't ccen wel te'gen het Eikenhout op fou mogen ; want het verrot niet in 't
water, en is met minder ftcrk , enhetbarftencnTplijtcn zo
ieer met onderworpen

: 't welk omtrent het Eikenhout dik
Wils gebeurt, daarrceten in komen die niet licht te ftoppeii

"DztMigmgon is een foort van Berkenboom, maar hetvrhout IS rooder Men kan 'er insgelijks goed houtwerk ^^S^.
de bekleeding der Schepen af maakcn , fijnde het fplijten''"'"""''met te feer onderworpen. Men gebruikt het tot de llaaden
van Roers, 't Zou ook goed wcfen om tot het bovenwerk
van een Schip te gebruiken

i daar de Berkenboom ook feer
goed toe fou zyn: want hy is lichter, en fplijt noch barfl
nictindeZon, ofaltijd feer weinig. 'kHcb'ereenige Vaar-
tuigen afdoen maaken . diefich heel wel gehouden hebben
hoewel men ze 's winters op 't land haalt. Zy konnen tegen
dekoudeendehette, fonder te bederven.

.

Laat ons nu fpreeken van den Eikenboom , dien men fcet Eik^nioo^
niet tot Schepen te deugen; 'tgeen mijn gevoelen niet en'"'"*
IS, hoewel hy niet goed en zy tot Vaten om natte waaren te
nouden, maar Hechts tot droogen, vermits hy te vet, en
dat de draad by gevolg te dik is. 't Is waar , zo men in een
«uk Eikenhout van vijf-en-twintig of dartig voet aan hec
ceneeindfnuuwt. enHnt mpn nnn ^^p^ opH^'f /..«^ KU../1 r,!

ae ipog opborlen : dat 's wel voor de draad van 'c hout, maar



^2- Nittuurhjle IWor/g
niet in fyncjwarslicid genomen. Alsikgcfegt heb dit V.ten van dit lioiu de natte waren niet en houden d' is ^ulmen om een vat te maaken een kroos morrTKNV» V '^^^

bodem op ral fluiten. DclI-kroosworTn ^.1 " ' ^V"'^"
en fnijd Sen draad des hou s dwaT^af fulksTarP'^'f

^'

daar het Vat vol af is indpfelLlt '
•

^«^^«cht,

draad de. houï^. afgefneed^
dringt

:
't geen maakt , dat he Vat rln d' dn ^'i 1" "^'HF""

de vocht cfringt niet dwars doo^d^dcu; n^^^nod^do^'rfamenvoegmgen heen; en derhalvcn f- ?-i t
'^°''''**=

2K.e.^-rrU^ji niet als dit gebre rbblnde Tu.7™
, ''"

om n,et goed te zy n tot het brouwen van Schep;n ^ ^'''"

Daarenboven indien een Schip niet isvV.fE^?' umaakt kon worden, hoe ftcllen "t in J ^'^^^"^o"t ge-
fulke goeden en fchoonen in d' /V.,tmtf"'r"

'
"^'^

l''Icenboomen zyn ? Indien ilAr ee 's wefbe
'

ftt'ïf'" ^/^
iktoonen, dat men 'er goede Schene^knni^'^ ^"'' ^«^

fo goede geduurfaamhe^d als dL van^^^^'f'"/ 'V'
;.^alreedts tot verrcheMene m^l^d^p?^^^^^^

Pijiiiioomcn Daar Zyn ook Piinbnnm^nr^r« «1^ i /-^ ^ "^

ücnncboo- \cnn u^v
ij"Doomen om planken ofDeelen tp m^.

n.cn,enz. 5 " ' ?5^^vf.a"^ tot de vervaardiging van Ovlllr.?.
^''

diergchjke dingen: mitsgaders Hrnn.,! '^^^^'^oopen, en
en beeliwerk,ln omTFaSc b^tteTTo^^?^^/men ,n het Land Boflchen van kleine Pi nho ^^^^^J^^^^fen. en Dennenboomen

, die n^fpek en T-^^^^^^kcn, van welker hoedaniX, '.;? ,£!^/:^°^^^" ^efchikkc
heb.

tcrafte maaken
, als hou genrordi^ ^""'°"' ""'^ ^'

- vS ?g?/vtat ::A^!^"^' '^^^^ --»••"

maar toe wH beyveren Nu ?fftee«
.^''"""'' '"'" '" ''"''

en Koper, om^alles te hebben 't oee7tc'r'H"'';K'''^
^^"

eens Seh ps van nooden k • ^, ;t ^ ? 5-
'^•'^^ volbouw ni»

wel bewoo^nd was7da:?k 'Vr hTt vFer rnh^^
Land'

den
, zo wel als de Kalkfleen d,>w „ ']^\^'^V^^ ^ou vin.

als federt vijftien Ja^renH.nt t ' "'^/ bekend is geweclt
dePlcifter/ ? ""^''/^ ze gevonden heb, gelijk ook
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Belangende de Roopaardcn van 't Gefchnr l

'"^^

fchoone Olmboomen om de radere^ mi' ^f'•^y"fcer
meer toevannoodenis af^e Lker De M ft^^^

'
«'"u"

'^^

IS ook noch een goed hout 'taror^i^ a.
^''^^ontenboom

fou konnen worden SR..^KA'''^^'=^°^g^'f^^^
vanalle d'andert"' ü^n^X^^tn^^^^^^^Mam om te drinken, van kolcur als Hr 2 r f''''"g^-maar zo goed niet. Z^ heefteen JL^^^^^^ ^"" »

goeden fiaak byzet Zv doet 1 m ' ^" ^'''''' "" ^^^^

cngaatzofchie/;jkcioo7alsl^\^^^^^^
looT, dat zegoedfou wefen voor deneenen r^*"^'

^ï^^' ""'"""•
hebben. Om fe te knieën in ?/p ^

.^^^"^"
».
^'^ den ftccn m^'h-ouu».

wanneer de Boom in fij^l^:; '^ ttkZZTn dië ""T^ '

van omtrent een half voet een w^ini^J^^ • ^I"^ ^"^^e
om het water t'ontfannen Defe fnlJ^l'^^/'

'n 't midden
voet hoogte, en bySFewfbtet'' V^ -'^
breed beneden de fnede fn.,atf,J«

^ 'Jf ot ics vingcr-

fret, 'cgeenzy';W hc'^ftl ^c "„,idSc^u1e"ftc"ë ^4°^water in va t. Men fteekr Vr^^«V u u "'^"'^"^^'''icc

twee op malkande "zo een niet an. ^'.n

' ''" """ P^"" '" '
«^

onderfte eind over eeni^ vil Jf^^ T^"' ^^^rvan het^iiiu uycr eenig vat nanut om hetwirpt- ^>^^.reen. In twee ofdrie uinv-, Ai ^^ n° j •
^^^^^^ t ontfan-

Llnsgceve„/Sd;, tterwTd ;;^tSÏT"^^^'^"iciiendie'ei-feergrctignazyn "^"'^'"' ™ Idfs der L ran-

mddelen zyn om h^t Land te doen bevoTkc^n'. ' "" ^''^''

X. tfOOFD.
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Elaiideii.

X. HOOFDSTUK.
^ Handelende van de Dieren, Vogelen, en kruipende Bee-^

^

Jeni der zeher hoedanigheden j en de manier van ze
\

tevangi'n.

NA gefprokcn te hebben van de Boflchcn, en devcr-
Ichcidcnc foortcn van Boomcn diedcfclven miuiken,
z.il het met ongerijmd wcfcn een woord oftwee te ftt;-

1

gen van de ycrfchcidenc Dieren , daar ze door bcwoomi
worden, welke zyn den Eland, de fwarte Beer, de Los,
het Yzcrvarken

, de Vos , de Maartcr, de ^mcajo^, d' Eek!

'

horrn,d Armelijn, dcT,tois, de Wezel, en de Slangen, iUen Eland is fo kloek als een Muiiezei, en heeft het hoofd
byna van de fclve gedaante, den hals langer, doch zo dikmet lange fcer droogc bcenen , gcfpleetene voeten, eneen klein euidtje van een (taart. d'Ecncn hebben lichtgraauwhaw, d anderen ros en Iwart; cnalszeoud wordcnT ishctf
hau- y 1

,
een vnigcr lang^ en goed om matralFcn afte maakenJen paardezaalen mee te voeren, 't Pakt fich met op malkan!

der, cngeettfichopzohaaitalsmen'cropflaat. Hydraact
grootc hoorns op het hoofd, plat, en vorkswij ze als de nc-daantc van een hand. Men fict 'er dic boven aan wcinicr min-der als een vadem breedte hebben, en die tot honderd enhonderd vi)ftig pond weegen. Dele hoorns vallen hen afJgclijkdcn Harten. Dit Dier is de vallcndefiekte onderwor.

Hair n'?
^'^g^n, dat, als het ze voelt aankomen,

het ft.
1
fcaanblijft, en fich met d'achtcrfte flinker voet ach-

ter toor krabt tot dat 'er bloed uitkomt, 't geen hetse-i
neesmiddel tegensdefc kwaal is. Men fiet 'er ouden , welker

inM r"^''''
^'«^^" '^^^^- lansz>n. Al wat 'er aan is, isgoed om t'eeten. 't Mannetje ,s vet in de zomer, en hetWijfje ,n de winter. Vol zynde, draagt het een , enfomJ

t.,d ts twee Jongen. Men eet 'er af gebraadenen gekookt.UOK lourmcn hrr \r\pfCrh v" ^^ru ta: P . I

waarcn.
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^^So^S^r:;f^-;;^akaan. Men..;:::
^o veel afeetcn konrien

:Want h t^ ^"" ^"^" ''' ""^I»
fmaak belangt, 't is een wein g wild e!

-^^ ^Vatdc

nood gebSê„: fr^"den a'^^'^^^^Vtii^^''^" jl^

^-"-

VaSj':nie: f^'^^^ "^^^h^^:^^ ^'^ -'^ groot...
Janghair,eengroot,^lathoofd,klcincó^^ ^">Wt

'

ofzowcni.gdatmenie bynanictficnk.n "' r'^^'"^» ;.,rt,

^en. Hy hu ,t in de bo^meT I efc Ti' ""'" '^' '«"-
*^öode krengen, engaatlancs W 7?-^ '^ '^ '-^"t lelden
met Kreeften, en anfere Sen wellen h7/' '

''f' ^7
^^'^

fm/Jt, verzaad. Hy faleenSfch nt^ f'^^'P^'"^^^^^
fickwetfl is. Zyn vleeSi is^r,n. " '"""^^^ zohynicc
Kalfsvleefeh, e'n ^^n [ zogicderm" k' Z'aV^ ft'^'

^'^
'

Des winters verber'-t hvfirfe<>cl j
' ^'^?'^' '^'^ 'eerder.

boom,geduurendeflt'efkt%^
-

te leeven, als fijn pooten likken en on S^^^^ '^'-''l
' Tdan het vetfte. De Tonaen uJ ,

.V
^
"£ ""^^^" '^ ^y eis-

een uit/leekendermaik;^enrL",:o^^^ '"""^'^" ^y" ^-^ ^

^e Losisecnfoort vinpf>n K^oi. , ^
Wimt ook in do boomcn "

en Jecft vnn n"'
'"' ¥","'" "X ^•'f-

Pcnkan. ZynhnirisLg^nl oh L^ ,^'''•;"'^^''y^«••'P-
om te voeren, en 2yn vlcefcl. blln'ï ^i^ - '

^5^";'" 8"'^'^ """"i
't Yzervarken is^van rvoo te ihV™ T'',^""^

<"." " '^"'^"- '

^odikalseen ftroo, wijdersdijfhoewd v All ^ ' ,""'' ''"

doet, fciiet het zvn h-iir vin ..;w--
-^ • A'* ™^"''"aan.

me„„,etalzogoede"ed"n;Tl",,r„"'S- D.t hair, 'tgeen
en indien hetWr èenigZ'drtórhcv'Jhr''"'"' *'='''=';

m- 't'crnietmettcr hiiftnim-^w V "_,"«•« , endat

ge;udigdiepe^';nTe7i:r2=derir^™.:«„«',f?;.i'ï^^
-

••''U „ecft, door heen dringen. Men d^raïljr^armén
'

.

^
kan

'>
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kan om de Honden te beletten fich 'er op te werpen ; want
fy bederven ze, zo ze met fpocdiglijk bygeftuan worden,
't Is een fcer goed ccten. Men braad het op dcroofterals
Varkensvleefch

; maar de Wildinnen trekken alvoorensal
het rughairuit, 'tgecnhetlangfteis, daar ze fchoone wcr-
Ken af maakcn. Zynde geblakerd, gewaflchen, aan'tfpit
gefteekfin,, en wel gebraaden, is het zo goed als een Spcen-
yarken. »t Is feer go«d gekookt, doch zo goed niet als ge-
braaden. °

Wat de Vollen belangt , daar zyn 'er van verfcheidene
loorten wegens de de koleur. Mcnvind'ergantfch fwart,
doch defen fijn raar. Daar zyn 'er Iwarten vermengd metwit-
maar meer graauw en wit j en noch meer altemaal graauw

'

cnaltemaalrood, trekkende naden rofle. Defen zyn 'er feer
gemeen. Alle defe foorten hebben de neiging van Voflen
zynd'ï loos en fubtiel om de Trapganzen enEndvogels te be'
trappen. Indien zy 'er eenige benden afover zee fien vliegen
gaan fy op den oever , en maaken een heen en weerloop van
dartig of veertig fchreeden , fpringendc nu en dan eenfhel-
der om. t Gevogelte, 't geen hen defe fprongen fiet doen

,

Jcomtalfachtjesnahentoe. Als zy ze fien naderen, loopen
en fprmgen ze noch eens fo luftig; en blijvende wijders eens-
ilags ftaan , gaan zy op de rug leggen wentelen. De Trap-
gans of Endvogel komt al geftadig nader ; en heel dicht bvzynde, verroeren fy niet meer als de ftaart. DefeVoceleh
lijn fo zot, dat fy hen willen pikken

i en alsdan fprincen de
loozegoften op , en krijgen 'er altijd een die hen hun moeitemoet betaalen.

^

«.. ^X!"»chtenonfe Honden afom het felfde te doen, welke
ficic.Mcv."r"uS'^'J^\^"

Gevogelte na fich doen keilen. Ondertuf-
'^'".'ci^erd

felsen verbergt men fich ergens, daar men niet cefienkan.„ .. vor. worden
;
en ue Vogels wel onder fchort zynde , leeft menervuurop. Daar blnven 'er gemeenlijk vier , viif, enfesen fi^mtydts meer. Óe Hond den migehcx^rdicbb^^l

fpnngt terftond in 't water , en haalt voor eerft de vcrftcgehjk men hem geleerd heeft , welke hy te land brengt , envervolgens d' anderen , ftuk voor {>uk.
^

Qoiucajou.. De ^,ncaj,H gelijkt wel een Kat » is bruinros van ha.r

.

.
''
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alsdan in den hals e^n weit „b^nS'i?
'*"''"' "=" ^-iit hem

dat hy hem doet terwdivfllen nênPl°"J''
"'^"'«g

P^n
,
en fich tegen de boomen^rwenr''«;«"'" 'r*nooit los. Zo het Reefr n,v.,Vl,vi,. ' V ,

<*""/•• laat

loopt hy het na! vokt tet ÓtrJT'''''^'".''""''""''.
mdfen h^ het achteXalen kan In'^h'^ï ''""'"

'
«

hcst fich^aan zyn halst enbSelTPan»'' d!,' h^
''

IJJ'"'
moet. Den Eland om nch van zyn Vvind t?nn,n. " "","*

den achter aan. Wv vonden den Vepr« Lo ? ^ J^°"-

Teto';enT„^="V°"^^"^^^^^^^^^^

nr.tntteurh'^n-'il^^^^^^^^^^
ontmoeten, volgen fy het^zo lang^tot fat ?v !,« L?/ ""^

vonden hebben. Indien zyhet w^ciïende oftte vfn"den doen fy het n.ets i maar wyken 'er wat van af e„ Z"ten de bekwaarafte plaats om het door tTlalten n'afffcere^"Ondertudchen gaat Je ^Hm.j.^ , die hen voWt !of^^^C
e v"l" n °wTe;"„"'1"'È^

'.^^gc". GeplI.trz'ynL'Tg""Je Vollen weer nadcntland toe, en (tellen Üchin 't Bofchm de ruimte
, aan beide fijn zyden , terwiil een Vn,1^-, iJ

achter hem loopt, badende fachtjesom hem te doênorL^^'Ind,en het Beeft rechttoe nadeilaatTwtLtrS^.f."-
I'" icgc, maakcn degeenen, die aan fijn /ydc'iynTgï-nS

' * geen
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geen geluid

; doch zo het een anderen weg neemt , beginnen
die, welke aan de kant zyndaar het heen loopt, te BaHenom het te doen afwijken. Om kort tp gaan , zy maakcn 'tzodanig dat fy het doenpafleeren daar de ^Jncajou legt,
die fijn flag met en m,fl , llchom fijn hals wS^pt, en het zoiang byt

,
dat het nedervalt. Thans gaan zy 'er altemaalrondom fitten en ceten 'er zo lang af als het Beeft duurt

lia er in f'rAnkr'jk; maarfezyn vee? rooder als die van ditLand en hebben fuik fijn hairnict. Zy houden fich 5.meenlijk diep in de Boflchen. Menfiet'eropde Kuft ge^e,uls om de twee ofdrie jaaren.. Als zy 'er kome^n, is^ in g?oogeali en als de Wilden ze acn, verheugen fy fich, ve?m^sHet een teken van een goed jaar is , dat 's te zeggen vee

Ken Ly mifl hen dikwils. De.(e ^antfche kuft van ^iemvy^ankr^k^s met overvloedig in fnecuw i enindeSeeuwTaaren bevinden wy , dat het Koorn beter groeit
'"'^"''J'^-

Laat ons een woord oftwee feggen van d' Eekhoorn'*: n^

^Zfl ''r'"^
^'^ van F..«^f^. en van het zei v^^^

Da iseenroorteenweinigjeklemder, die 5«„//>r, genoemd

at tot de ftaart toe, met witte, rofle, en fwarte ftreenenaltemaal van een felve breedte, teweaen om rentdeEe^^^^^van een vinger. Dedardefoort is van grootte as 2e twedcen byna van hair als die van ^fankr^jt doch een weTnitic

teute tot de voorJle pooten reiken , en fich ter breedte v^ntwee goede vingers openen, 't Is een klein feer dun vel vboven bedekt met korte windhairen. Hun gantfch^vluchkan fichm de langte „iet verder ftrekken als d^art g of ve^^^^^^^^^fchreeden
i maar indien ze fchuin nederwaarts van c?en ee u 1

A^rdelt n"
^naeren vliegr

, ftrekt ze wel eens zo vc •

Alle deffe Dieren werden mcr weinig moeite tam semnlamaar de vliegend^n zyn raarder als d' anderen IvTeevcn

herflhünr>^'"l"?'^°"^"- "--^rfamdent^ üf

men cW IrC "^ '^''^^P
de winter in eenigehofle beo-men, da.u dcüiceuwmccmkomt. Dit vliegend Dier is fcer
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van NOORD..AMERICA.
H9curieus 'k Heb 'er te «P^^/;^ een gefien by Mijn Heer I^J/r.7^. hiervoor BewindhebberderCompagnTeiLS

Den Armehjnis van grootte als den Eekhoorn, dochtêuA ,weinigje langer
j heqft?choon wit hair , .n een ane^fl4 '"

waar a^het uiterfte tipje zo fwart is als git. Hy eetcf cverenderVogels^

De Pitois en de Wefel is byna het felve Dier als Hnt a. v •

fel. Alle beiden voeren fy den oorlog tegeilde Vogelengroot en klem
, tegens de Hoenders, d? Duiven, en a?l!s wu

^ Men PP';:
^°ru"- ^y ^^T^" ^^y ^" ^^ Muiren loopcn 'Men vind ook het gantlche Land door een meenicte vanSlangen van allerhande koleuren in de Bofl'chcn Ecluerweet men noch niet, dat zy ooit Wilden of Franrchenkwaad gedaan hebben, hoewel men 'er op getrecdcn heeft

23y doen in defe Landen geen kwaad. ^ ^cnnectt,
^

T ,«i''""'°f,''''^^''"V"^"'"^^tvergceten, daar het gantfchcK. ••

Land aan alle .anten vol af is, zohetgroote land als d' Fi'"""
nüiT ' J i"""^"

""''' °P P^^^^'^^'" ^^""^ ^'^ w«t van de Woolningen afgelegen zyn, dewijl de Honden 'er Tar^t oDmaaken enfcreltlopeeten; 'tgien hen noodflukrvfndLr te"Wijken. Men jaagt fe niet als 's winters,, wanneer men defpooren in het ineeuw kan ficn : ofmen maakt een fccr lan^Chaag van takken
, daar men op fckerc afftanden kleine dooi

-

ochtenin:laat. Op defe plnatfen fet men takken van Be -kenboomcn zyndc 't geen dat fe 's W inters ecten ; en hier

tT "'m ^'u^^"" f".'
bertaande maar uit fecr dunne tou-wetj

,. Men hangt de ftrik aan het eind van een tak, die men
.
«ed^waarts buigt

; of by gebrek van een tak , neemt mea«en lange Jat, die men over een Vork heen legt , fulks dathet fwaarfte eind l^tlichtfte hoog genoeg doe? onfprinaen
oiiitebelettendathetKonyn, indeftrikdie aan'^eincWan
Qc lat hangt gevangen zynde , van de Voflcn gegcctcn wordVan dartig ftrikkcn fal mendes anderendaags morgens tenmmften twintig Konyncn hebben, indien de nat^u aocd
geweeftis^ dat^s te leggen koud, eudat 'er geen reeen noch
«iccuw isi^cvüueii^ wantby iuik een weerkomen de Konv-

'^ i nen
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nen niet voor den dag. Zy zy n niet van gedaante als die van^r4«^n/4, hebbende d'achterftepoocensrootcr, ml-xrhet
vleefch even eens^ MseengoedWng^ebraidenrcrfelf
ook gekookt Wyders zyn fe fomersl-os, en 's w"ntersgan^chwit. Zy verhairen byna altijd

i 'tgeon d'oorflaki
dat fe met deugen om te voeren, h Mair fs fijn ; ik eelooFdat het echter goed fou wefen om hoeden aftcmaaken Menheeft 'er, mijns wetens, noch niet af in rr4«^,„4gebracht
om'erdeproefvanteneemen. /-^ö^^rdcnt

,

Ar^f H^Tr' ^'^"'^.'^^^'^'i belangt, degrootfte is den

Prifnr H. 1?
^'^^"''''^^^';''g°^ knngo,°denhals. Hygrypt de Konvnen met fijn klaauwen vm d> aarde o^ e«vicgt'ermeetcen. De kleinftefoort heeft geeakri^; envliegt op Vogels die fo groot niet zyn als fen EndToJ

wen7e'rk.-' '•'"^'''"'i^''^"^'
debekgroot, endcklalul

V..V.., r,,„c. De Valk , de Gier , «n de Teflel . zvn van vp^/.n/.r. «i» j
««.T«ü..gee„e„welkenmen:nV^^.^^fiet^XbberdekS

cnbek eveneens. Zy vliegen op de Perdryzen^deTorTelduiven
,
en andere Vogelen van'die kracht^ De Tcübl heeftden klaauw met goed voor de Perdrijs, maar wel voordeTortelduif, en voor d' andere kleine Voeelen Men v^nH'er een andere foort van Valken , die nietll Vifch vang "„

Zy vliegen alt.jd over 't water i en zo fy een VifcMfenfchiecen zy 'er op neer, fnelder als een ileen kan valen'

onïL'^e^^r.'^"
'^"""

'

^" ^^^^S^" '^^ --^P-5?^-
Daar fijn driederhande fóorten van Perdrvzen • ro'^H^ngraauwen. en fwarten De roode is de bef^e , en dTe vanP'i^ny^gchjk wegens het vleefch en de fmaafc. DeerLweheeft een andere rmaakalsdievan^M«^r94:, tewceTenwTlder. Eemgen vinden de fmaak beter als vandeToode d."Avartc heeft het hoofd en d'oogen van een Fazant h.r

'

V ndl hV""; ^" ^'
S"^^^ ^« ^^l'^' datikzcSrgoed

7n"^
d' anderen Zy ruikt na Geneverbefien metseenfmaak van Dennenhout

j want zy eet van die greinen 't öe'nd' anderen luct en doen. Alle dele foorten^anTerdrlz^hebben een langen ftaart, dien zv onenen ol "-« 3;?!':

waayers-

PcjJryien,

v^'ö if cCtcü
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wen, 't een licht en 't ander dinker Pn hL r
""**""' 8""»»"-

» fwart. Men heeft '"'„^"LfebrJr'wrt^™

de af op een boöm fiêt.^„ ,' v, óii ' '^J";" " «" ben.
kan knagen, fonder d«Te weg W "^ «^?7,°?'-ft«'k'.f
genoeg jyn

, en dat men 'er nTcTeen Jft hv t.
'^" '"'S

men 'er maar een van afftvrl^n
.?""'""''«"''>«'«

touw oflint met een ftrik vafcken "di."
""!'''='• '"'«"

hals legt. Op defe minierl^w '
'''=";"=•' hen om den

iluklelvendfgttS
b«ng?:e"t?hu"^kiï"'

^°=''
ineen kamer neer . daar men S-o ..'"'" ^^ '"='«'•

'tgeen ze terftond ópp kken maa, "1!^," voorwerpt,
ionnen ^^ ,„jPP

S,'„'",^;
"

i^»»'"
«met uit

tot twee maal toe in f«.WtfoekenTcIrenfen ' n,
"

Ichen wee over Zvn ze frispn «,.1
"""gen- Den gant,

nadert , fterven ze 'V ^^.n
' "f"'« men aan ^^«„.^

lucht hèn teg« moei^i^T '"^ «""""" ''°«
'

"^^^ «"te'

Me^Wn5'."rby"wëS';eVrorer/^?''"'"g'™«"^

op d' aarde
: thans reifen zy weer 'm hooa fn v • ? "^

I vangoed weer ,* '^J' ^*^*^^-^ «oog, ea tjs een teken -

-u .c c«cn ai. een Hoen, ^ynde altijd ^„J^^yvo^ifich
met



^

^* ^'
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'

met kleine Aardmuisjtïs
, wdkè in de BoiTchen zyn

;"

en hier
doet hy fijn voorraad afoptegendewintei', fleekcndehèil
rn holle boomen

, na^ac hy hén ak.oorens de voorfte pooten

kKfn'% f ' ^/^^^^"'"^^'^^"•^^''^«"tkonnc^
klimmen-^ en 'er alfo uirkoi6en. Ondcrtuflchcnverridert
hy in een anderen bé^rrt >»rcin van .^ukénboorn , o,n hen
te voeden

,
daar hy ht^ncalleda^énb.mVoörröad af Brcnpt

,

terwijl hy fijn buik met défc kleineDm èn^tik, nidèmm
d^tzcvetwoi-denv ./'Uv :^: 7 a^ in'. vShmn

, ta]^-^
Meericn, Daar is ook een Vogbf , dit iwéh 'NIeeH noemt. Hygt

Houipi't-

kets.eiiMar-

kolveii.

Morcheji

CwaliiWen(

iets na den Spreeuw
» >2ymk-<^. AvarrmccalsdeMe^'Vr.i

Ibgraauwn^c abde Sjfccuw/ily is nierkv^iadom tcceUn,Men vind ?er ook Höucpikkcrs
i TchoortderVanTedmn

als die van Vrmi^ifk^,i^r.-y^^
^eiclvè;:^óoiftè;:'Daarzvn'er

anderen, wclkénm^ri'M'.rkc.H'tn oFRoetddMihbemt: Zyhebben fchoone Veueren
. .m gantfch rood hoofd, enec^

rechtvuarverwiïijen hals. ^ ' '
.

"^^^

De Vogel Mokrhe k een klein Vogel tie i niet ffroofer ^; I

een Kever, ^t Wijtje lie^cft goudgr^ri^^c^^f^^^ï^,
Mannetje .van gelijken ujrgeïonde?t de keel , die b uinrood

'•

v;n1' VT" ^'''P'
een fekcren dag fiet ^fchiet het een vuurvan l.ch leevendiger als deRobijn. Zy Iceven niet allvaihonig

, dien zy op de blommen verfamelen. Hun beklang, en van dikte als een kleine fpeld. Detonangt'e
(iénwem^sjeuit, en i^leerdanvHiin vlucht isl^flcnv^[een groot gefnor Zy maaken hun neften in boomen tegrootte van eeri ftukvafivijftïenftüivers. Huneyc^ènzy,
omtrent zo groot als erweten. Zy leggen 'er drie

^
vier Tfvnfte., hoosften. Men heeft 'er foekfn^o^ te bren^cirmaarhet heeft met willen lukketiV '•'''

-

^«^"ö^n, maar

^ Wat deh-Swaluw belandt:, 't is de lelvealsin^.«^i;A.
HyJkomtMK de^eate ,- én ga^t ^<.cer v^ëgop het eind van den

IJ 'c
^,y:2^^^5^":J^^nneftenaandehuifen, oftemeneen"

S^^^t^^n ahfi
, dHar^énietnatkonnen worden.

''^'" ^""^

"•-
', ; XI. HOOF'^J

ï1

hwaeh

Jaa)

•^^ dt
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,
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^J HOOFDSTUK.
'5J

I ^^W .an de verfcheidenheid der Getüden ..n V

N^tS^::7:i::H;.n;tI^ -^^eK^^aaten, va.

P
den twintiaftcn of ^i^.eTtwintS
JenvandejCentezyneemeenH t^? " ^^^'*'^- ï^e begin/e*
echter niet, ofdaa^rzfnTufl'ch^,^!^^^^^^ dochfo^nTg

I maand May gekomerzynde 1?m'"
"'" "^"«y ^ D?

meeri maar hit mirt 'er des^^iA ens rn^'>''"
^^S^^een niet

wanneer de Zon defe nevelJn Int -ek
^^'!! °^'''" ""»'^n.

den dag ,s het weer fchoon en heufer
'" ^" ^^''''^'ë^ ^^«

Daar'valt^T^iuU wfri^n'"^'j^
'•'^^j'^ ^^'^«^n ^n Teer heet .

enfomtijdtrmlilK^Tnfcht^
laateralstotfeven ofacht"^ ^ochnifj
[chjjnt de Zon helder, fo dekeen 1.^''?^''=^" ^^« dag
[ucht. DaarzynJaarendatTn .(ÏÏ^^'^'^^'^'^^^ieid van
bywijlen den |an{reheri dagfdo L^'i^nl?'

''"" ""'•^"
' ^«^

.
Wat den Öerfft behmfr n?.. k

''"'^^ P^'gczond.
;^rchoon. 'k HeLp ,uKrheX^'^^^pe koude begint niet eer ahl iTf m1 '1'" "'"" Zwemmen.
krokfneeuw die niet o^d' aSinrr"^'' '

en. met kleine
fmelt. ^ "^ aai de blijft, en aanftoiidts vvcff.



ï^4 Natum-I'tjke HiHorie

ter een, en gemeenlijk niet langer als een dag.ofeen nacht.

Men is acht- en veertien dagen , en Icifsdric weeken fonder

te fien fneeuwen, ceduurende welken tijd het altijd mooy
weer is. Dit belet niet dat 'er niet bywijlen afgrijfelijke win-

den wanyen, die boómen uit d' aarde rukken ; docnzeduu-

ren niet lang. Noopende d' Aardbeevingen , 'k heb nooit

gehoord dat 'er by menfchen gedenken geweeft waren , als

ceh die ik aver negen oftienjaarenbygcwoond heb: noch

was het zo weinig , dat men het naauwelijks eewaar kon

worden, 't Gaf maar drie kleine ftooten; en fonder het ram-

melen van ons keuken- en fchotelwerk , fou men het niet
|

bemerkt hebben. Daar waren eenige Wilden die ze voel-

denj doch zy hadden 'er gantfch geen verbaasdheid over.l

ZywasfchrikkelijkteK"o^ft, daar ze mogelijk begon: maar

ik fpreek van die Landen niet, en laat 'er het verhaal afaan

degeenen, die 'er de werkingen afgevoeld hebben.
" Van het einde der Lente af, en geduurende den Zomer
cndenHerfft, heeftmen'erdikwilsllormenj dochzehou-l

den niet lang aan. Niettemin Haat de blixem by wijlen in del

jiofchb»!.- Boflchen , daar alles zo droog is, dat 'er de brand in vliegt,

aen iioordedie daar drie weeken en een maand lang in blijft i en indien

SoS«"''er geen overvloedige regens vallen , brand 'er bywijlenl

tien, twaalf, en vijftien mijlen boomen weg. Desavondtsl
> en 's nachts fiet men 'er de rook tien en twaalfmijlen ver af.j

Na de zyde daar de wind ze heenvoert , fiet men ze ooJc well

ïo ver. Aan d' oorden daar dit gebeurd, vluchten alle dej

^ Beeften vijftien en twintig mijlen; en indien het op den oe-

ver der zee is , dat het water der regenen daar heen kan loo-

pen , fchiet al de Vifch weg, en daar zal het volgende jaarl

f
een vangft , noch Gevogelte op de kuft wefen , fulks datj

e Viflchers wel andere plaatfen mogen foeken, indiertzc

wat op willen doen. 'k Heb dit ook fien gebeuren niet door

het vuur des Hemels, maar door het ongeluk van een Buf-j
' fchieter, die te ;W;/i:fl« zyn kruid droogende , en een pijp ta-

bak in den mond hebbende , een vonK vuurs 'er in liet val-

len, waar door een goed gedeelte van het Geboomte des Ei-,

ïandts in d'afch gelegt zynde, kwam 'er het volgende jaarj

geen Bakkeijaauw aan de kuft, fulks dat de VilTchcrs ge-'

noodfaaktwarca elders Vifch te gaan foeken.» Wa^



ran NOOHD^AMERIC^.
Wat belangt de Vruchten , welke fn ^,V 7 . j

^^
worden

: men heeft 'er wilde K'.im.L."'^^^''^"^^" ^rudu«.
vrucht niet groot is , en eeniLfm. nl! i?"''? '

^^«^* ^f de^'^X
/Tet 'er noch'andere Boorn ft„Tw.^ke " "ST!^"'

^en
ten insgelijks klcit^ vallen. DZ%rni?Jui^ '^^ ''.''''^^'

d'oneneplaatfen der Bö/Tchein ,fiVsfe ^" ^j!^
"

vvy beploegd hebben
i en indien mVn moi

'?"deryen die
de felvent^ bebouwen, iban ze TvërTl rors^ril" k'

'""'^'^

DeBraambezien fijn heelsroot vln^!,! r ^'*'"^°°'"^"-
en veel beter als die van SJ,/ m ^f' ^P'^^" ^'"''»*^^

» '

naauwelijks af fuiveren Zo men ^r" ^'t'
^' ^'' ^^^^

hebben, ^het land no'hkaUeggTnVond^rc tr"^^ ''

hebben
,
en het te bezaayen , brengt het H..^

be&ouwd te

waar afde Nooten feer goed zyn Tonir hÏ u''^" ^^^'"^
• •

en bebouwt het Jand nochS ftlTr ^^ïï'^^^^^^^" "it

.

brensenalsvantevoorpn 'rT o '^ • ,
" Geboomte voort-

wefei kanV;XleT";r '^^^^^^^^^^

dat men'er relden Diftelen ofDoom^^^^^^ g^^^^gt,
^

X".t rr';^rj;^,^^^^^^^^^^^^
soorten van Kruisbe.

hmVrankrtjk
, die n ét aoJflT'^ Fr'""^ Kruisbezicn

'

kjn-erdl^f:gtd"^^fa°n1ls^
V^^^^

^^-^ -

Ibezie
, we ke voor den dair komr^-^r i

^"* '
oode Kruis-

niet gemeen. Daaffljn 'fr'^^^^^^
«

|docTi defc (lag vnid men niet feer rremcin Al^e?^./';? r
''^'"

'

»^an Kruisbezien fijn goed om te e^en
'^'^' ^^^^"'^'^

d Appelboomen van dit Und kruipen hnïTcH'ao,.^- rrgroeven maareen half voet hoog
, Sbefeen hi^H i

^^
Vlirtliboóm. De vrucht is omtrent als een H.li^

'^ ^^' "^^

eene zyde gantfch rood , en aTd^t "ewt^"^^^^^^
feitjes komen niet voort als indpn Un.nt r- ^r^^^p-
joed om te eecen als in de L ent e^de'^^m^^^ ^^^

^

fneeuw en de Winter overgegaan zyn '
^^' ^' ^^

Men heeft 'er ook noch een Wortel' H,V,Wc. 4 •

:^!^!-i^^_^VeiIofKhmop,'tTeri^
- uuLiiiocc

i üoch het klimt z5 honr ni.r -7. •;:: uiy^"'
^oet, en dat gym d' aarde graaft

U a

ict. Zogyhet ont-
t iu'cgy aan den voet de

wortel
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wortel vinden, welke Bezien h/"" . proot als Kaftanicn

,

en aan malkander gehecht or vijn Vuu een Patcrnofter,
ftaande de Bezien omtren; een \\kk\c voet van malkander.
Daar fyn vandefe Wortel^ die men twaalf of vijftien fchre^*
den ver fal oplichten , alt jü verfien : d* eene ontbrcekcndc ,vmd gy tcrftond een andere. De Wilden fyn 'er fcer greetig
na. Zyfmaukcnals Kaftanicn wanneer fe gck'^'^t*^ vyn, en
heeten (^htcamitts.

XII, HOOFDSTUK.
Betreffende l Zeden der Wilden, hun Politie en Ge^
. woonten , hun manier van Leeven , hun en humier

Kinderen Geneigdhcden , hun Huwelijken , manier
van Bouwen , Kleeden , Vertoogen di en ^ en meer
andere hyzo7iderheden,

NU refteertmy noch aan mijn Leezer te tooncndeZee-
den der Wilden, hunGeaartheid, de manier van Lee-

^ r»
^5?" ^^ Huwelijken

,
de Befrraavingen , denArbciJ,

de Danflen
, deJagten , en hoe fy fich in den voorleeden tijd

beltierden, gelijk ik 't van hen heb konncn ewceten ko-
men, mitsgaders hun wijs var 'eevenoverre mofacht-en-
dartigjaaren toen ik in dit Lan. 'vw^m. Zy hadden hun ge-
woonten noch weinig veranderd ; maar fy gebruikteaal Ke-
tels, Bylcn, Meflen, en Ym- tot » 1- Pijlen: do- h daar w?. -n
er noch wcniip, die Schietgcwecr hadden.
Zy leefden noch langen tijd. 'k Heb Wilden rellen van

honderd twintig en honderd veertigjaaren , ^ noihonde
iLlandtsjagt gingen, d» Oudflcn , welke, ^Igct hun reke-
ning

, aan de honderd fcftig jaaren naderct
, g ren 'er niet

meer. Zy rekenen b^ Maanen.
'

Eer ik van hun U'gcnwoordige manier van leeven fpreek

.

Vifch
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. ,.-

I y/h^ ""a

^'"/'^''
^
gebraadcn en gekookt. Om het Vlccfch

I tk'^tVfJlZ^''^^ en fpleeten eenvirS.
I iLa *^fï ^ ^V^

*^" ftaken, en mee voor 't vuur leidenI ftdcr had 'er de fijnen aan. Als nu een fchiif aan d'ecnc Fj

I
een Been

, 't geen fy fcherp maakten op de rotfen om^er

I
Mes van yfer en ftaal , waar af wv ^rfedcrt heteebnnkTngevoerd, en aan hengeweeren hebben. Alsf^S afér

I ^ooÏÏv''^^'"
'^^''"

^'''V'^
leiden fyhe^aauwe wc';

I
voor tvuur, nameneen andere ftok, en leefden 'er mee on

I
dcfelvcw.js. Hadden zy al het Vleefch van ee lokaL?

I f"^P '/yJ*'"^'^"
terftond weer anderen in de plaats; en dit

I
duurde fo den gantf; hen dag. ^ ' "^

I
Zy hadden noch een andere manier van braadcn met ccr»

I iw7" boomfchorfen
, vaftr^emaakt aan een lange flok.dien fy boven over hun hut heen, of tuflchen twecgoomenI leiden, ofwel tufl hen twee in d' aarde ftaande vorken MenI ir.u.m hstvleefcnianhetonderftc eind van dit touw vaftdaar men een ftok c. rheci ftak, waar mede men het ettc-*

I lijke man -1 omdrauide , en alsdan liet men het loopcn
I tgeenecnujdlangduf Ie. Liep het niet meer, teec men
I weer aan t draayen j t a als he^ buitcnfte gaar was , vielen fv

I f" ] T'" Sr '^''"'" ^^ '^^''' ^^^1^ by de mond af,
I gaandedaaralfo mee voort toi

. s het altcmaal opgecec^en
I was. Zy brieden ook noch op kooien. ^^ ^

I .
'^^t.dfVileh belangt, zy leidenzetebniadenopirefplce-

teneftokk 1, welke tot roofter dienden, ofwel opïoilcn •

maarzemoeft-t'eencmaalgaarwefencerzy'cr sten 411e '

de Kïndcren brieden op dèfelve wijs als d' anderen, nietce-
I
fpleet?ne 'lokken en op kooien. ' " 'ë*^

I Al dit gebraad was maar, om ?.ote feggcn , het cerfte cc-red t
,
ten einde den appetijt te verwekken. De Ketel ftond ^'*='^«'

ondertBflc.en aan een andere kanttekooken. Defc Ketel
«ï""'''

was van bout
, gemaakt alseen grootebakof fteent mortier

.'m ze te maaken , namen zy den voet van een dikken boom

'

u.com verpevallcn u/ns 7vK/.r^^..u}C4«.^^«-.:^.. i. -ui - .
'

daar geen. bekwaam gerecdfchap toe i enaizowf ni- konzc
^ % ver-
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vcrdraagcti worden
:
doch om in dit ongemakte vooi/ïenhadden zy 'er byna opalledephatfengemaX daarzc Jl*woon waren tegaan. Zygcbruiluen tcndefendnde S^^^biilen, dic wel Rcflccpen waren, ftaundc met heten d tuffchcn twee gcfplcctenc houten

. vsrel vaft teWn Ichin \en met dcfc b^len hakten zy het bovenrtc va„"t^hnn?
*^'

gedaan zvnde, leiden zy 'er vuur boven op. endceden.WKoom inbranden , ter diepte van omtrent Vfrv.^t "rei'

ZZn^[/ " ^" vuurafnamen, enal hetingebrE t'fcherpe rteencn en groote puntige beenderen uitfchrabd^-n

ïeïmp h 'V^
Verweer vuur af, en fchrabden veS^^^^^

5a de^Öna'ïn
n"''*' "''

'

'^ '^"" ^^ ^° ^^"^ dccdeltot

groot ab te kle?,'""
"" ^'''' 8^"^^^^ ^^^' maar liever te

Zv^vnM.T^ "ü ^'"'''^'' ^y"'^^' "^^^^ ««en xegcbrui^ccnZ.y vulden ze dan met water, en leiden Vr ,„ v ^ /^ ?•

n^t geftookt kon worden, aandekooktcT j«c„
""^^^^

zy aldus te werk. Zy hadden grooce Hukken rSe'en w^d

hetbe';,:in''" 7r 'te'^y^n'eUen, waarna yj"êr minet behutp van lekere houten utnamen pn.n^^i; t ir ^
ten d.eUoorditmiddeUan'tTooTe"Aukte.^^^^^^^^
deren ,„ waren

, lagen 'er al weer andere diSge'm'eTe
J' "'

in t vuui tcglocyen, d e, zohaaft ahrfv/s^^t l "
verlooren had^den" in'der fefver'^pLtin de Ket"ef

,1?""
^arw:s''"''^""^°'='"«Sedaan^ie;yt'o:d''a^hitte;

ben
,
zo om fich te befmeeren als om r^ /rJnif ^^^'

Walvifch, diedikwils aande kn^t ^"' mitsgaders

fy geweldig gret1™""H:„'"?oi^^^^^^ ^P^^
toen ter tijd als ooi nu. v^r 7.JI?. ,._,^?^^^"y^^^' ^^

iteu'tgelinolten. '
'"' "-^ ""^"" ^««ürooa, cndnn-

Daar
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. ,„

Zy dronken niet affv',rh« v"c7c'vfcfKTll/^^'^'P"'^dathen loUnedeedl^v^n 7 /.l' , A """'•' ^as 'taec

^ foudcn nocS vccl meer voortnetecM hebLn '
' ''''

cie Vrouwen, zo caauwalszcverlnT, u V^^"^^^^
hoc koud het ook W-^n IrTn kofr* ^"Kmdcrcn,B..„i,.
waar na fy ze in Mrarters of§ivl t f '^?^^'' wieilchcn,;'/'''-'''!-

ccn plank^mdcn /T't een TonL;^ ^^^^^^"
'
en op 1^^'

de door een gat^trr de nisfe
'^' t ^^''^"" ^^ ^y" ^^e- '-'•'""c'-

maakcn ze ee^n goo? e van^ccn ftn^^^^^^^
^

n'^"
^^» Meisje

nen. 't geen ^^^^'u^^^^r^^^^^^^ ^^beL ,,. ,,^
droog verrot en vermolfemd hout om ^P 7 '' ^''^Sen ze ^«.-w.,/,

t'ontfangen. fulks dat fy itn^etl^smofkenlr'"',''^^
cn-twntie uuren Maar aH.ït r i

"
.
^°'^^<^ vier-'^'».-.

I.unli.chfrg?duu«:de^d1t?ft']^„^«;i:,t^^^^^^^
vrieft hen dt deel 'f«^^r,>o ,

*- "* "'- '"cnt Jaaten,bc-'"'/"'"-''^i-

menthJirAgen
; wflke d' r me?rt''ir^'^"' vooJnaa- r.C^!-

een riem valt
,
welke fich'dwars over het voorhóln i

"'^'" '' '^^ "'

f' '}''^?' ^'" ^^ P'«"J^ ^^^hter de fchouders Ïn ,M ¥' r"—«^-
'er de \foeder d' armen niet doorbelem^^ ^ ^''^"^''^^^'^^""'-''i
ook niet door vcrhin w^ f'

cloor belemmerd, en word 'crr'"'^"^'-v^n. mti. uoor vernniderd t' arbeiden ofm?rhM<%h*» * -'"' ?«ir*,i*.

ionder dat het Kind in't voorteianHnóril. i ? ,

^^g^an ,'V: /'..»>..

kan woi-den. Zy hebbenr^'^ier Wo^^^^^^^^^
^--^r

meer. Indien 'er een onvruchtbaar word bevonden ^o^^"'^^^^^^^^iy ze vcrllooten zo 't hen goeddunkt en?r.n V '"«gen o^";,,;."'

plaats neemen
; enaldus kolnenfy ve^^^^

m^ar 20 een Vrouw fich befwangcrd voek terwin i^'"'Kmd zoogt, drijft fy haar vrucht af ; Wn o^-^^''''vermenigvuldiging belet. Zy hebben èe'n fekcre hI
^^

daar ze rich ten dien einde afdienen , welke fv onde?rf'^ *

!

heim houden. De reden waarom zy hun vrucht aHr ' ^•^'

feggen zy om dat fy geen twee I^indèren te ^e fk^'''"*
''*

.
voeden

,
dewijl het Kind uitfich felvede hnrff "^ """P'^'' -

ten, en twee oVdriejaaren lang Lig^^^

I

te eeten geeven van 't geen dat zv^hëhK^'' aife" ?'^^

i
Êc:Kaauwue brokken in den monrl • m-i^^)^""' ^^--"^"«cncn
lijke gewoonte, enaheenft^kC" "°°"''""^';„-

'vt»



r^^J NatMtrlijle Hiftme
V Hun Kinderen 'Zyn niet ftout, dewijl fy hen alles geevcn
t geen ze bcgcercn , fonder hen ooit ergens na te laaten
Ichrcyen. Degrootften wijken voor de kleniften. De Vader

Hun.tbcid VI
^°^^^** neemen fich de beet uit den mond , zo een Kind

i"hüu üi =^c begeert. Zy hebben hun Kinderen feer lief, en vreezen
*•"*'

:' "PO?!^*»^ *y *c^* te veel fullen krijgen; want het zyn hun
rijkdommen. De Zoonen helpen den Vader ter jast gaan
en voeden het Gezin. De Dochters arbeiden, lidoen de
Moeder, gaanm'tbofch water haaien, degedoodelJeeflcn
in de bollchen oploekcn , en brengen ze in de hut. Daar is
altijd eenige oude Vrouwby de Dochters, omzctebeftie-
ren

,
en hen de wegen te wijzen ; want dikwils leggen defe

bceften, die fy moeten gaan foeken, vijfoffes mijlen van de
• f

"^
f.?

i
J"

'^^^^ 2^y" geen gebaande wegen. De Man fal al-
ieenlijk leggen d' afgelegenheid van den weg , de bolTchen
Uiezy door moeten gaan, debergen, rivieren, vlieten, enbeemden, indien 'er onder wege zyn, ende plaats beduiden
daar het beeft legt, alwaar hy drie ofvier takken afgebro-
ken heeft om ze te kennen. Dit is hen genoeg om hetTc vin-den

;
lulks dat zy het nooit miflcn, maar altijd meebrengen

Bywijlen llaapen ze daar het beeft legt , iiraaken gerooft'
viceJch

, en komen des anderendaags weer t' huis.
. Als (y cenigcn tijd op een plaats gewoond , en het rondom
ftun hut kaal gegeetcn hebben , gaan fy fich vijftien oftwin-
tig mijlen van daar ncdcrllaan. Alsdan moetende Vrouwenjnhu.z.«. en Dochters de hutopneemen, enpakenfak, en alles wat

• ly hebben mogen, meevoeren j want de Mannen en de Zoo-nen draagcn mets: 't geen ook noch tegenwoordig bv henm gebruik IS. ^ ^

•' Ter plaatfe gekomen zynde daar ze willen wooncn, moe.tenly, te weeten de Vrouwenen Dochters, dehutoprech-
-

ten Ieder doet 't geen ze doen moet. d' Eene gaat fparren
in het bofch hallen , d' andere takken van Dennenbiomcn
afbrecken. De kleme Meisjes brengen ze aan. DcMeeftc
Kfs oi oppcrftc Vrouw, welke de geene is die dcneerftcn

fn^J ïf'rTJ" f
g^^^'-^'^^^Vhceft , gebied Hechts, en gaat niets

in hèt bofch haaien
: men brengt haar alles. Zv ftclt de foar.

.„ „_ ,,,,^ .-^. i^^ i_i,iiii,ii, CU iviiiivt ae Uciiacntakicen

om
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groot ,s
, „,aakc„ fy ze lang om Z,Z.li\l° ï" H<^fi" '™ "«»"•groot .'s ; „„aken fy ze lang o^ t"cc lna,tftede,f

.°
^lü'""

1=0 n,et
,
rond

,
eve'n als de\rygsTe,uèn u^tirnn . 'T"

'

m Plaats van zeildoek met fchofr „"a^ BeSn " ^\ "^

delttzyri, zoweltcfamcngevoeKtdltvfp^^n.r """ ""=-

De ronden begrypen tien oTtwaaffm-, r.
^ /"^iScn m valt.

fo veel. In df r^'nden h de haartft? 'ir 't
'"^1^"^'" «"»

langen aan beide d' einden.
"""'='" Cm'dden, enin de

Omdefefchorlcn tchebhrn v^ri-.-„r„ r ,. .

Berkenboomen die frkonncnVindc^^
"^^ ^'^'"''^^

Ij hakken met hun rfeene b^^k^ie fchor. r a'' "f
""" ^°"-

af, zohoogal«rykonnen,en'J::;t?oko;T^^^
Thans fphjten fy fe van boven toe beneden .«ni? l

^^/o^t.
hun beene meflcn rondom den boom .ri'- u

^"^5" ^^ "^^^

wefen om fe wel afte lichten kt fyw'enó^^^^^^^^^
"'''''

yenfyfemet d'emdenaanmalkanJe Z&^n^^^^^^^^^ranvijf. Hun gaarnis gemaakt van wortcrv/nnl '
i""'^^men

,
welken fy in drie^Iijten , ev^ai^ dc^een^nT'^^'^'de hoepels der oxhoofde/i mee bewinl Zy m^^^^^^^^

'ï- "^

als fc willen. Hun naalden fijn beenen ïr^a.r^^ ^° ^J"
pen alselfen. Met defe naa/den fte L^.t^^n l'^'richorfcn nevens malkander langsdegartfcLTrCdrlT

'^'^

en hier word defe wortel doorcclnild 'r v.ii, f ^r
^'^"

»

rollen fy fe op zo dicht alsfrkoS 'om t"g ^^^^^^
draagen te zyn as fv fe van hun h„rL„\c ^ "i^'^'^ "
vcrh''uifen. l^,u ï.o^elfeSZhctvuur 'rT

""^ '" B»'"
felven ilookt

,
gedroogd fyn? vaS^ fc efhtêrToch"

'"
ft te biiiafaamer te maaien ; en na de mait dar fAl ""^

. ^ ' Wat

f-
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j.im\etvtn Wat huti Huwelijk belangt , eertijdts was een Jongman

,

BuH'ciijken. die een Dochter wilde hebben , gehouden den Vader ettelij-
ke jaaren volgens het verdrag te dienen. Zyndienftbeftondm terjagt te gaan , en te toonen dat hy een goed Jaager was
bekwaam om fijn Vrouw en Huisgefin wel te voeden ; maa-
kende boogen, pijlen, het hout der raketten

, ja felfs een Ca-
noo: dit is den arbeid der Mansperfoonen. Alles 'tgeenhy
geduurendc fijn tijd deed , was voor de Dochters Vader imaar ingeval vannoodfaakelijkheid hadhy'er ook het ge-
bruik afV Zyn Vryller vlocht de raketten , maakte fijn rok-
ken, fijn fi:hoencn, en fijn kouflen , tot teken dat fs handig in
het werk was. De Vader, de Moeder, de Dochter, €n de
Knecht, fliepenaltemaalineenfelvehutj de Dochter dicht
by de Moeder, en de Knecht aan d* andere zy, de haartftêc
altijd tuflchen beiden, d'Andere Vrouwen en Kinderen flie.
pen 'er ook. Daar gefchiedde nooit eenige óngeregeltheid

;

want de Dochters waren alstoen feer kuis , en altijd bedekt
xnet een wei bereide Elandtshuid , die hen tot beneden de
Knien hing. Zy maakten kouflen en fi:hcenen van den felven
iiuid voorde zomer, 's Winters droegen fe rokken van Bc-
vcrsvellen

; en de fchaamte der Dochters was in dien tijd zo-
danig, dat fy hun water liever 24. uuren opgehouden fouden
iiebben, als fich in dele daad door eenjongman laaten fienDe tijd vcrilreeken zynde, nioeftmcnvan hethuweJiik
Ipreeken. d' Ouders vanden Jongman kwamen die van de
Dochter vindcn,en vraagden, ofhet hen aangenaam lou fyn
/.ode Dochters Vader 'er in bewilligde, moeftnien vandê
twee partyen weeten , of zy 'er mee te vrede waren : en zo
een van beiden het huwelijk niet en begeerde , was 'er mets
gedaan. Men dwong hen nici. Indien alles wel was, bcllem-
de men een dag om de bruiloft a.in te rechten. Ondertuflen
ging de Jongman ter Jast, endeed fijn uiterfle beft om de
gantfche vergadermg wel t' onthaalen, zo met gebraaden als

f bb^^^^
"' envoornaamentlijk veel vet vkefchnat te

^f ^ag gekomen, de Maagcn en Genoodigdcn vergadert
enalles gcrcedzyndc, naden de Mannen en de Tongelmccn
alteraiiarin de hut, en wierden d'oudc Lieden aun het hoogcr i
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eind byd' Ouders eefcf VH. \^;^/^^- 1^5
=^ls menin de hf,t tS '"?^''' 5'"^^ '^ ^^ ^'n^cr hand
toe. Daarkwargeênanjfrrv rechterhand
der van denJongman leder mn^'T'^''^'"''''

^'^ ^^^ ^^ Moe-
fittende alt4aa1op het «t il^^LtT'^'"^'^.^^

^^^'^^"<^-»
ftuur, bracht de Bruidecfml^tf."' "^^"^ ^^^'' hun po-
re fchotel, verdeelde frlnTefr/^-^

''"
'"^^V"

g'*°°^^ ^<:horf.
^bonen waren, zo veeklsfehonHe^^^ ""'u

^"^"'"'^ ^^^'^^ per-
tel was foMs voor fv !alfmrnr.ï ï?"^^'*;"- '" ^"^der fcho-

^
ngroote fchotd me vieefchna?" .^r^^iii^^S^'^'^^dook

dnnken eaf 20 vc^l^l«\ ? , '
^^?^i*afhy denccrfte te

I den oorlog als er iaJ '. vLi ii^^'
^'^;''" ^^J^^"

' zo in

I

de raden iifCTe'nge™' Ifa?Jr^''^L^^
^^8°^"

aanmerkelijks üaddengeS hJZl ' '^ "J
''"" ^^^^^

afuaalende van lidTor liS
Vyj'"^ aan met den oiidfte

,

hien Bnndegom d e^hvdaa^nav.'!^'' "1" ^^" ^adervan
pcrhcid fijner Voor^dcrs t'onr,I^r''"i1\T^ vandedap-

;.-g geèfndigd
, gaft?gan"^hf^^^^ ' ^^t'r'' 'J? ï;^^"

Mciireeuwen,rea^?ndeA-« Ï,L A^ ^ap twee of drie

P;en bedank;e,telöovend;tVed:>nl^^^^^
Mers, en het gcfelfchap gafnochmaal?r^^^^^

"

[Vervolgens be'gon de B?uiierm t^ck 'r'^'^^^^^^^^

-'^*
in
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infijnhand, hebbende ieder zyn lied. Ofidertuflchen flelde
fich aaii als een dol menfch, en fcheen alles om 't leven te wil-
len brengen; en als hy ccn eind van dit werk had gemaakt,
begon de gantlchc vergadering weder hwnhau, haut hatt,
't geen blijdfchapen vernoeging betekent. Hierna beginnen
ze weer te eeten en te drinken, totdat fe t' eenemaal vol zyn.
Thans roepen fe hun Vrouwen en Kindefen, die niet ver
vandaar maakten te wefen. Zy kwamen tcrftond , en ieder
gafhen fijn fchotel , daar zy op hun beurt uit gingen eeten.

Indien 'er eenige Vrouwen ofDochters onder waren , die-

naar ftonden hadden, moeften fe aan kant gaan ; en u' andere
|

gaven hen elk hun deel. In dien tijd eetenly nooit als alleen.
Zy doen niets , en durven nergens aan raaken , infonderhcid
Ipijs , moetende fich altijd aan kant houden.
Zy hebben aldus het verhaal hunner geilachtregiflicrs, zoi

in de vertoogen welken fy op de Huwelijken als in de gcencn
die fy op d' Uitvaarten doen, in een gewoonte gebracht,
om 'er degeheugenisaftebewaaien, ende hiltone hunner
Voorouders, en het voorbeeld van hun braavc daaden en
aanmerkelijkfte hoedanigheden , by overlevering van vader
op zoon te behouden , dat hen anders fou konnen vergceten,
€n hen de kennis van hun raaagfchappycn doen verjiefcn,
welke zy door dit middel bewaarcn, 't geen hen dient om

I

meer als twintig leden ver wecten te verhaalen , en hier door
Worden zy van alle d' anderen meer geacht.
Zy onderhouden fekcre trappen van maagfchaponder hen,

dic hen beletten te famen te trouwen. Aldus gcfchicd'cr
nooit huwelijk tuflchen Broeder cnZuder, noch ook tuf-
fchen Zufterhngen , dat 's te fcggcn in het twede lid ; want
daar beneden mogen ze wel trouwen. Indien een jonge
Vrouw in den tijd van twee ofdrie jaaren haar Man geen
Kinderen baart , mag hy haar vcrflooten en wcgjaagcn, om
een aiKlere teneemcn. Hy is niet gehouden tot den dicnft,
als voor d'cerrte. Hy geeft flcchtsgefcbenken van rokkrn,
UUidcn • of Dorccleincn . (\V zal qd •»vn r>!.ji<i»-«. <%«,v^.-. ,.,„d

i - •, ^ ~j " i
"^-•. - -'öö~" "^M
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van NOORD^AMERICA, ic$
porcelein is) en moet een gaftmaal voor den Vader van deDochter aanrechten, doch zo plechtig niet als d'eerfte reisZo ze Iwanger word , recht men een groote gaflerv voor
Jiaar Maagen aan

i zoniet, jaagt hy.haar weg alfd'ccrfte entrouwt een andere; en fijn VroMwfwangerzyndc, fiet'hv
haar met meer. 't Is hierom dat ze fo veel Vrouwen neemen
als ze willen

, als ze maargoede Jaagers, en niet hiy zvn • an-
ders/ullende Vryfters hen niet neemen. Menuet Wilden

1 u^^u^ '?(^V^
fwangere Vrouwen te gelijk hebben: en 't is

al hun blijdfchap een groot getal van Knidercn te hebben
In alle defe verheugingen van bruiloften en gaftcrvcn

fchikten ' V fich op met hun belle kleederen. Som?rs hadden
de Mannui rokken aaq van welbereide Elandtshuidcn , witen van boven tot beneden belegt met paflcmenten twee vin-
geren breed. Anderen hadden drie ryen om laag, d'eenen
indelangte, en d' anderen over dwars ; anderen met gieren
heen en weer llangswijze, of bezaaid metfiguuren van die
ren, nadezinlijkhtjid vandeWerkfter.
Zy maakten alle defe fatfoenen van rood, paars, en blaauw

met vifchhjm op den huid vaftgehegt. Zy hadden daar toe'
bereide beenen van verfcheidene foorten, welken ^,y fiantfch
heet op de koleuren drukten, bynaopdefclvelvijsalsmcn
de banden der boeken vergult. Ais 'er defe koleuren eens on
gclegtzyngaanz"ermetwaternictaf. ^

Om hun huiden te bereiden, maakcnfy ze nat, en fprcvcn „ •

ze uit in de zon , laatcnde de (elven wel lieet worden aan de v.
"£""'-*

zydc van het leer om 'er het hair af te haaien. Hier na fpan
nen zy ze ergens op , en fchrabben 'er het hair afmet beenen
diedaar uitdrukkelijk toe gemaakt zyn, gelijk de gcencn dieeen vel bereiden om 'er parkement af te muaken; ?n vervol-
gens vryven fy ze met vogellever en een wcinigjc traan \hiy ze nu wel tullchcn hun handen gevreeven hebben, Icoaen
ly ze op een glad hout gemaakt als een Ëftelsrug

, gelijk men
doet om delunden te bereiden daar mer hnndfchoencn afmaakt op een yzcr , en vry ven ze fo lanf,^d.M. ze buiglaam en
heel handelbaar worden. Thans waüchfn f. /,. , en vHnacn
ze uit met een aulc bout, tot fo lam; •;?.-. het water wit
üii^^tn

i en aisyan ipi cy en iy ze uit om z*: te iiUitt n droogcp
^ 3 Wat

kIcb,
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Wat de huiden belangt bereid met het hair , fv ccbruik^n
-^ er met hls ever toe, daar fy ze met de hand wel ^fevm^^^^^^leggende de felven wijders op hunhoutomze wehebeVd'den. Zo fe n,ct facht genoeg zyn , doen fy 'er noch eens ie"

Lhh'Sk
'" ^^g»""*^"^^ >^5er te vryvcn fot fo JanXzc"handelbaar zyn

^ waar na fy ze laaten droogen. A^Ie defe
Pi.foen.ier Rokken, 't fy voor Mannen ofvoor Vrouwen r- .

»*... als een deke,r. De Manncn^lgen^^^l^J^fe^f.'^-it
bmden de twee e.nden met leereEandenonderde kïn tóe' Alhet overige is niet geHooten. Zy tooncn hun cantfche'li^chaam

,
uugefondert hun fchaamelijke deelen lelk. bedJl^lynmctecnkerfaehtendunvel. 't^ntulTchenhunbeene„ door gaat

,
en met de tweceiad?n vaft is aaneen „r!;;gordel , dien fy om 't lijfhebben.

""

.

De Vrouwen hangen dofe Rokken om op de wiis der Hef= tP^:t"ffi-%t^e?-ei„^dIje^b,^^

einden over malkander heen jfnTiinden "er ee"t/eU^om
, dat fc met los konnen eaan Dor»r h;; f? i T

Cdt" "'T'- ,^^ ^^^^^-^^'^oZo':\T,i:ijéihuiden, welke achter aan malkander Pehear »„„ "^^VB^^^J^^

Kouifen fc^der voetelmgen.DrSen^^^^^^^^^^
Zy maaken ook Schoenen van hun oude Éiandtsrokkend.e vet gelmeerd en beter fijn als nieuwen HunTchoene^^2yn van vooren rond; en de 4ol kromtfich om over hereinlvan de voet heen

,
en is gefronft zo dicht als de krlafvan eenhemd Dit is feer net gemaakt. De Dochters m^a^^en '!«'

voor fich vergierd metïoleuren, en deSn befetn.^^Egelspennen welken fy rood en paars verwen
""""'

Zv hebben feer fchoone Verwen, mfonderheid hun VnnrrooJ, 't geen a leste boven gaat wat wy hier da" r aH en"t Word gemaakt met een klein worteltie 7n <?n^ i

Otters. Maarters.Loflen;frefeh";'°.''f,!!?i:^L'!!'^^

Zelfs

Schoenen,

Verweii.
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ken fich lange Xrt'e ft reeDer!;?h'^''''r!'l'i ^^^^ >"»»•

neus boven H' 1,
«eepen

,
na hun zmlijkhc d, op den

Sr iet ™„VoThèt te fot^r^"-'" ^=';"''"«» «^"n

rchoonften onder hTnZv»el1rken^j'J|''K5" >." j»"^» «Jn de

n>ers^jnbun^'„"pti«:»a7]»'^^^^^^^^^^^

XIII. HOOFDSTUK.
yanhm Hoofddracht, cieraaden,enfr^ayMer,i Van

ae vreemde manier vanfweeten , en demlUn die om.
trent de ^eke Wilden gehruikelyk waren; Van hun
fermaakelykhedenenverteUingeni Van den arbeidder
Mannen en der Vrouwen , en van hun gewoonlijkfie te.

OM de xManncn en de Vrouwen door de cieraadcn v.n ^.Vryers en de Vry (Iers t' onderfchcidenrdraagen d'eer
"""""*^

ftcn het hair onder d' ooren afgcfneedèn ll! v
drangen het heel lang, en binden 't^ltec"* hÏrd^Zln
t met Egelshair, De Vryftersdraaecn het hair ook l.nr,binden het met de felve banden van ach teren mnoJ^' ''"

willen wefen
, en wel weeten t^wc kei n^X ^r T''^

tfhi"' ^''f*^'
S'»»?^ich geborduurd met Egelshair van al'Itfrhande koleuren

, gewerkt op het getouV waar af hZfcheenng van draaden van ElandtsleerfsrenlVrniL vanEgelshair
,

't geen ze door defe draaden heen arbe den IT ^

l.jK men de Tapijten doet. Rondom maaken fe een ft-ank vfn

V r^/h'-n''''^"?'
insgelijks doorvlochten metditEgeSvcrfchc.dcntlijk gekolcurd. In defe franje wcrkclre «nlnoch wit en paarfch porcelein. Zy manken 4rIk oIkI!.^

-i:. «r
.
üaar zy op twee ofdne plaatlên gaten in hebbcnr^°~

* Dit

*>X -
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i68 NatuurJijhe Hifiorie

Dit Porcclein is anders niet als de tanden van cenfckcrc
Vifch, die door de Wilden van '^jeuw-Engeland gevangen
word, welke in dien tijd onder hen feer raar, en veel waar-
dig wasi doch tegenwoordig is 't gemeen. Ieder grain is een
halve vinger breed lang. 't Was alhun^ieraad in allerhande
we!*k, 't geen met de naald gearbeid moeft worden, welke
die els was daar ik hier voor afgefproken heb , zynde eigent-

lijk een beenc priem wel fcherpgeflccpen. Met defe priem
maakten fe een klein gaatje, daar fe den draad door heen
trokken , gemaakt van ccn Elandtszenuw die langs het rug-
heen heenloopt. Defezenuw wel geklopt zynde, kan men
Te draadswijze van malkander trekken, Todün als men be-
geert, 't Is hier mee dat zy alle hun rokken naayen, welke
nooit los gaan. Zier daar het gieraad der Vryfters. Zohaaft
als fe getrouwd zyn , fni jd de Moeder , als zy fe aan den Man
overlevert , haar bet hair af, 't geen het teken des huwelijks
is j en het felfdc word ook omtrent den Man gedaan.

De wet, welkefy ecrtijdtspnderhielden, waSsdie vanaan
een ander niet te doen dan 't geen zy begeerden dat aan hen
gedaan wierd. Zy hadden gantfch geen Godtsdienft. Alte-
maal leefden ,fy in goede vriendfchap en verftand. Zy wei-
gerden malkander niets. Indien een HutófHuisgefinnict
leevensmiddclen genoeg had, beforgden de Gebuuren'er
uf, hoewel fc felven niet over hadden j en van alle andere
dingon iiTsgelijks. Zy leefden in de fuiverheid. De Vrouwen
waren hun Mannen getrouw, en de Dochters feer- kuifch.

Zy waren geen fiektens onderv/orpen , en kenden de koorts
niet. Indien hen eenig ongeluk gebeyrde met vallen, met
branden, met hout hakken, by gebr|;jk v^aii goede Bylen

,

hadden zy geen Heelmeefter van noöjleq,.^ ;^y kenden krui-

den, daar 1'y fich ten dien einde af diende,!?, en feer wel mee
genazen. Zy willen van geen jigt , gi;avc>:l, (leen, koortfen,

{wiiwülii
offinlcingen. Huri algemecne remcciie was fich te doen fwec-

WiMcn. ten, 't geen zy alle maanden dceden, en fclfs meer maaien:
'k fpreek van de Mannen ^ want ik heb nooit gehoord, dat

de Vrouwen lichdeeden fweeten. Ten dcfencmdc maakten
. zy een kleine ronde hut, om een getal van vier , vijf, fes,

leven, of ten hoogtten acht periooncn te bevatten. Dele

hutten
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hutten waren bedekt met fchoiflin van bove „, K„„ .

gaven hun Vrouwen of fönaéS h?^ vnn déV.
9"'''=""nche„

andere gloeyenden in dé pTaats geit ffhTaSAT'"om te i^eeten
, maar verwarmden^ch allenj!w.^ "'"

wel dat het water hen van alIeTumeafl^^^^^^^
tijd tot t,jd met de hand afveegden. zffaT/ew.^Kl'lZals fc konden, en hielden 'er fich andcrh.,lf^n ?

"8
lang. Geduurende dien tijd fonRen zv liedeïl™V^" "w™

fehooten Wild te gaan haaien ;^daar^" terrein, "^S'he d n maaken
: want die fwemmen konnen rfpri^cen ,mt

antè.f.l'i;
'" !-""". """"^è"'' na huis om anderfkkeren

datfyeen-ganderongemakhaddengekreegenvanemboómf '

"''
• . of
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of iets anders *t ge^n op hen gevallen was^» daar men uiterlijk

niets aan llen kon , waren *cr Tekcrc Gryzaards , die voorga-

inc befiJe vcn mtt den Mamton te fprecken , dat 's te fcggeiii/^w Duivtl,

JcnMai.uou, wclkc hcn kwamen blaazen. Dcfe Lieden br*chtcn hen veel

cfbuiwi. 'bekommeringen in'»- gemoed, van eenigen der welker ik

JSwf' ^Jcr voor gelprokc- heb j en dewijl fe ecnige loosheid meer

hadden als d* anderen, m<\aktcn zy hen wijs alles 't geen fy

begeerden, en wierden voor bun Geneesmecdcrs ofDolers
cchouden. Zy kwamen dcii fiekc bcfoekcn , en vra.igjcn

ncm, waarhethemfchcelde. Nadatfy alles ter deeg onder-

vraagd hadden , beloofden fy geneefing met hem te blanzcn
;

en ten dien einde tccgenfy aan 't danlcn, fprcekcnjc tegen

hun MitnttoH. ILy danlbcn met fuik een vcrwoedheid, dat hen

het fchuim een vuift hoog ten mond uitborldc. OnJertuf-

fchcn gingen fy nu en duneen.by den fieke, cnlcidenden

mond op de plaats , daar hy gezcgt had de meefte pijn te heb-

ben, blaazcnde een tijd lang uit alhun kracht daar op. Thans
vielen fy^ weer aan 't danfen ; en een wijltje daar nu keerden

h weder na den fiekc, om her fclfde te doen als voorheen.

E-indclijk fciden zy , dat het d- M-tnhou was die hem daar vat

had; dat hy op ecnige plaats j^aii gtweeft daar hy de gewoon-
lijke hulde met cnnadbev cCi-eri , of ecnige andere diefgc-

lijke fotternyen; en dat fy hoopten mettertijd hem 'er uit

tedoeneaan. Dit duurde bywijlen feven ofacht dagen ; en

ten laatften maakten fy den fchijn van hem iets uit het lig-

chaam teneemen, 't geen fy met fuhtielheid verborgen had-

den, en alsdan toonden, leggende, daar ishy, daar is hy,
hy is 'er uit, nu ishygcneezen. En in der daad, fy genazen

dikwils door inbeeldmg; en zo ferriet genazen , vonden fe

ecnige andere uitvlucht , te weetcn , dat 'er verfchcidene

Mamtous waren , dat fy 'er niet hadden willen uitgaan, en dat

fy hen al te feer vcrfmaad hadden. Kort om, zy maakten hun
zaak al tijd goed: fuiksdat men echter niet en liet hen iets te

fecven, doch zo veel niet als ofde fiekc t' cenemaal gencezen

ad geweeft. Dcfe Do6tors waren oude luyaardts , die niet

meer ter jaet wilden gaan , en alles van hen-kreegen 't geen

fy van doenLadden. Zo 'er ecnige fchoone rokken, ofande-

BC raare dingen iaeea hut waren, ^' was voor Iviijn Heer den
Doótor.
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alle de befte brokkrn. Wanneer A drie of vier ncrfonm.»fccneezen hacklen
, ontbrak hen nrcts meer l.Ef k^nf

\ gemftkkel.jk doen, d^wiilde grootncktrder W.^^^^^^^^met voort ch fprooc als uk [nhecrdinu e^^ls men hen f r^

gTntf
:'^^'"" UU den gec U .egn^Hn ,".tn ^e^eXn^

en van fprookjes te hoeren vertellen. Jaar waren vin die «"«W.
Gry zaarits die »cr verlmdcn even als de geenen we'ken menaan de Kmdcren vertelt, metdit ondcrfcheidrochtan^T.rde hunnen

.
Itijdfpcelden op d» Elanden /de Vo^^^^^^^^dere Dieren, fegpende, dat zyVrgefien hadden died^andelren leerden arbeiucn

, gelijk de Bc%ers doen j engeho"^^^^^die fpraken. Zy verhaalden fprookjes, die aangenaam en eee
*

% waren
j
en a tijd was \ dooi? hooren (fggen vanfunGrootvader. Onder anderen vertelden zy 'er bywijlen fod.nigen

,
daar n.en uit afmeeten kon , dat^y kennfhaddtnge^ad van den Zundvloed , en van de zaaken der Oude WetAls ly ga.teryen aanrechtten , en dat fc genoeg gciiectcnaddcn, was'er alti d den een ofden ander, die\^r^.en te

Zr'f^^^'""^A
'° ''".S dat 2-er genoeg aan hadden vLor dengantfchen dag en den avond , te w^tcn met de tuüchen"poefen van lagchen. Inderdaad, ïy waren groote kffcher"Als iemand een fprookj e verhaalde', luiftefdcn fy afteSoe meteen grcotc ftil^ygentheid j en zo fy bc4, den teagchen, was 'teen algemeene lach. OndértLrcKeten

ïln Ifer mT^'"; ^y ^''^^'" ^^" fekere groene Tabak waar^an het blad met langer was als een vingfr , noch ook bree-acr. 4y lieten fedroogen, en maakten 'er een koek af, vanvier vingeren d,k De rook was niet fterk, de tabak golden feer zoet. Defe Sprookjesvertclders , die kwanfuis^meer'
oosheid en iubtielheid hadden als d' anderen ,hoewenum
Ironr V

''^'"
T""

^°^^^>7en Waren
. lieten echter niet een

Sn^Th'eiueruife;;;"^
Welkeplaificr na-

Booa7«"rr'"?'r"''"'
r.ia"„cn öciangt, dicbeftond inhun ArUe.jJcrüoogen te maakcn, welke van Maftboomenhout waren ; ''**•"'"•

^ * waar
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17^ •• Natuurlijke HiHom,.
waar toe zy fich dienden van hun bylen en meflen , en om fe
te polijften, van O-Mkr- ofandere fodanige fchelpen , daar
fy fe zo glad mee fchraapcen als men met glas foa konnen
doen. Hun Pijlen waren van Cederhout , 't geen feer recht
Iplijt , en hadden omtrent" een halve vadem langtc. Zy be-
yeerdenfemet Arendtsftaarten ; en in plaats van yzer, fta-
ken zy 'er fchcrpe beencn voor aan. Hun Rakcthouten wa-
ren van Bcukenhout , van gedaante als de geenen daar men
mee mdeKaatsbaan fpcelt, doch langer en breeder, maar
fondcr handvatfcl offlcel. De hoogte, als ze recht op en neer
fegen hethjf aan ftondcn , was gemeenlijk van den gordel
tot beneden. Sy (hiken 'er twee houten over dwars in, ftaan-
de de langte des vocts van malkander. Sy.v/aren gevlochten
met reepen van daar toe bereide Elandtshuidcn, welken men
ieer lang, en dik en dunfneed. De dikken wierden in het
midden gezet , tuflchen de gemelde twee houten , daar de
voet op ruftte, en dedunftcn aan beide d' einden i en men
Jchikte alles zodanig , dat defe Raketter in 't voortgaan niet
achteropgehcht konden worden, maar flechtsflecpten. Het
ivaren gemeenlijk de Vrouwsperfoonen die Te vlochten.

,^
Hun Werpftokkcn waren ook van Beukenhout , en had-

den aan 't eind een groot fcherp been ,
't geen zy den bceftenm t lijfwierpen, als 'er veel fneeuw lei.

cïoot ^'\ ^J^ ^^"" Canoos te maaken , fochten zy de fwaarlle Bcr-
kenboomen, diezy vindenkonden. Sy lichtten 'erde fchors
af ter langte van de Canoo , die van drie tot vijfdchalve va-
dem was , en de breedte van omtrent twee voeten in het mid-
den had

, loopendcallcngskens imalder, en eindelijk voor en
achter rnetccn punt toe.. De diepte was dat het boord met
d oxels van een iittend man omtrent gelijk kw^am. De bin-
nenllc voering

, om fe te verfterken , beftond uit latten zo
Jang als de Canoo, en vier vingeren breed , loopcndena
d einden fmaldcr, op dat fe fich te famen konden voegen,
t Binnenil van de Canoo was 'er overal mee voorfien , en
rondom van het een eind tot het ander. Defe latten waren
gemaakt van Cederhout, 't geen licht is, en 't geen fy zo hna.
en dun fpleeten als fy 'c bcgeeren. Noch maakten fy van het
leivciiüut halve kiingen, om tot kromhouten te dienen, cu
gaven hen hun gedaante vQor 't vuur. Om

noo



ren, enomfe
:helpen, daar
is fou konnen
een feer recht
ngtc. Zybe-
an yzer , fta-

cthouten wa-
'nen daar men
reeder, maar
:htopen neer
m den gordel
varsin, ftaan-

n gevlochten
, welken men
nerden in het
iten , daar de
ideni en men
oortgaan niet

leepten. Het
lochten.

lout, enhad-
y den bceften

Avaarlle Ber-
i'erdefchors
ifdchalve va-

:ninhet mjd-
lelijk vooreu
:t boord met
am. De bin-

uit Iatten;!;o

loopcnde na
iden voegen,
voorfien, en
latten waren
ïcnfyzolang
cnfy van. het

c dienen, cu

Om

van NOORD-AMERïCA.
,75

^ OmdeCanootenaayen, namen zy Denncnwortclcn van
dikteals een pink, ennochdunder, welke feer lang waren
en waar van zy dedikften indrie ofvieren fplceten j want dc-
fe wortelen Iplijten lichter als de teencn daar men de manden
en korven af vlecht. Zv maakten 'er pakctten af, die zy in 't
water leiden, op datfe niet te droog fouden worden. Nü
moeftcn zy noch twee ftokken hebben van de langte der Ca-
noo, gantfch rond, en van de dikte eencr dikke rotting,
mitsgaders vier andere korter (lokken van Bcukenhout. Dit
alles gereed zynde , namen zy hun fchorfen, vouwden fc, en
Helden fe in zodanig een portuur als de Canoo wefcn mocfl..
Hierna leiden zy 'er de gemelde twee lange ftokken langs
heen, en naaiden fe van binnen met de gcdacntc wortelen aan
het boord vaft.

Om te naayen, ftaken zy een gaatje door de fchors met een
priem van een puntig been , haalden het een eind van de wor-
tel door het gat heen, en trokken aldus denftok zo ftijf te-
gen het boord aan als zy konden. De twee lange ftokken nu
rondom vaft genaaid zynde, moeften 'er ook de gemelde
korte Bcukeuhoutc ftokken in gelet worden, 'tgeenover
dwars gefchiedde , een in 't midden, waar van d' einden floo-
tcn in gaten gemaakt in de ftokken daar de Canoo mee ge-
boord was, en drie anderen voorwaarts Ilaande ieder omtrent
een halve vadem vr.n m^kandcr, en loopende hoc langer
lioe korter na de gedaante van de Canoo. Drie even zodani-
ge ftokken wierden ook achterwaarts geplaatft ondefclvc
afftand j en alle defe ftokken llootcn , even als de middcifte,
in de ftokken die langs beide de boorden heen gingen, daur
fe zo vaft in gehegt waren dat de CanoCch niet verwijden
noch vcrnaauwen kon.

Vervolgens maakte men 'er die grootc latten in vaft , daar
men al hetbinnenfte van boven tot beneden mee bekleedde

,

en die fich altemaal in malkander voegden. Om fe te houden,
leiden zy 'er die halve kringen over , waar van d' einden on-
der tegen malkander aankwamen, en boven aan die lange
ftokken reikten daar de Canoo mee geboord was. Defe halve
kringen of kromhouten wierden 'er met geweld inecdree-
veu, en de gantfchc Canoo van 't een eind tot het aiider 'er

Y 3 mee
i*i
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mcc voorfien, en zodanig geftijfd dat ze nergens kon bui-genotvervrikken. ^ "

Daar waren naadeii
; want om fe aan beide d' einden tevcrfmaücn, fpleeten zy de fchors van boven tot beneden •

waar na zy cie twee cmden over malkander leiden , enzer

-

ramen naaiden. Miar o;- te beletten dat liet water door de
.

naadcn heen drong
, kaauwden de Vrouwen en de Docbtew

alle dagen gom van Dcnncnboomen, tot zo lani^datfca"een zaïrwierd, welke fy met vuur langs du naaden heen ftree-ken
j

't geen beter ftopte als werk. Dit alles gedaan zvndewas de ëanoo gemaakt, diezolicht wasdat len manfe'ze op zyn hoofd kon draagen

,

De Riemen waren van Beukenhout , het blad zo lang alseen arm en omtrent een halve voet breed, en de üeclZlweinigje langer als het blad , altemaal uit een ftük Drif
^

vier
,
en vyfperfoonen

, zo Mannen als Vrouwen , 'roeiden

JiTenVu'^ ^''' Vaa^^"i§^""iffteekendfnd vooTT-

fln^rK ^/ gebruikten ook fomtidts zeilen, welke eertiidtsvan fchorlen waren, maar mceftentijd van een welb"reidejonge Elandtshuid. Als zy den wmd gunllig hadden ,zelden ly zo fnel als de wurp van een fteenT en een Canoo voerde by wijlen tot acht en tien perfoonen.

v--'!:'" .,P'"
arbeid der Vrouwsperfoooen was, de Beeftcn te gaarfoeken na dat fe gedood waren , diffelvcn te villen , en fe inftukkcntefmjden omtekooken. Tendefeneinde el" vöeftecncntegloeyen, deedenzeinenuitdeketel v ^

derden alle d' Elandtsbeenderen
, floegenfeme fteenen-';een andere feer breede fteen tot gruis , fmeeten het in hunketc

,
en kookten het, 'tgeene?n vet boven op het water

, f/''^welkzyYmeteenhoutele>tlaffch.pten^ZyS
du gruis zo ang kookcn, totdat 'er eindelijk niets mLr ufrkwam

;
fulks dat fy uit de beenen van een Ela^ fSn e^merg te rekenen

, vijfoffes pont vet krcegen , zo bhnk alsfneeuw, en zo vaft als was. ^Hier maakten zj^aniunvooiraad af om te leeven als fy terjagt gingen. Wv nolen 'r'
£^^»dts^£oier. en zy Boter van Cacalo. ^ ^ynotment

...^l^'tt\\'2 S^^."
g^*°°^^ <^". kleine fchorffe Schotels , en-,..«iava .w ,nwt i-rciincnworteien

, lulks dat fe waterdicht
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waien Zy vcrcicrdcn 'crcen.gcnmet Egelshair. Ook maak-ten zy Zaïckcn van platte bicfen , welken fy door malkandervlochten
j g,ngen in 't Rofch droog hout haaien, 'i geen nieten rookt, om <ich te warmen en m de hut te branden Alle

Hnr !rv.n7T ^""^ ''''°' ^' ^^''?^
'
'^"^'J^ ^' ^J^ij'^ buiten deHutftond. Zygmgen water haaien; bereidden de Huiden-maakten de Rokken, de Mouwen, de.Kouflcn, en de Schoenen; vlochten de Raketten; rechtten de Hutten op en bralken ze af; gingen her Dennenhout opfocken , daar (V al hotbmnenft van de Hut ter diktevr.n vier vingeren mee bcleiden

,
uitgefondert het midden daar de haartltêe was, 't accïmet belegt wierd. Zy voegden dit Dennenhout zo n?t inmalkander, dat men het altcmaal tegelijk opgenomen foti

hebben. Hetdiende hen, behalvenhctlïtten
, to^bultz^k

enmatrasoraopteilaapcn.
De veeren yaren een Bcercr- ofeen jongen Elandtshuid

waar van het haii feer lang en dik is. Als zy gingen flaapcn
"

deeden zy hun rokken los, welken hen tot dekens dimden
/.y hadden alteiViaal de voeten na het vuur, 't geen niet uit'gmg, dewijl fy het geftadig onderhielden met 'er t'elkcns
varfch hout in te leggen , waar afde voorraad aan de deur lei

Alszy van plaats veranderden , om Hch op een andere flêe
te gaan nedcrilaan

, droegen de Vrouwen alles. Hun Doch-
ters, groot en klein, droegen ook volgens hun krachtenMen gewende hen ten dien einde van jongs op tot ósn arbeid*
en tot alles 't geen 'er te doen viel , felfs tot de gom van Dcnl
nenboomen te kaauwen. Ook hadden zy nooit randpijn

, en
de tanden wel geregeld, en zo witalsfnecuw. Indien deJuF^
fers van rranhijidcie gom gebruikten , ik twijfel niet ofzy
iouden 'er de felve voordeden afgenieten : want men moet
hier aanmerken, dat de Mannen, die op de felve wijs leefden
echter zo fchoonc tanden niet en hadden als de Vrouwen,'
welke gehouden waren de gemelde gom te kaauwen om hun
Canoos te kalefateren.

Het werk der Mannen was hun Rakethouren te maakcn, vw^.,
delelven te buigen en te polijften, detweedwarshourcn'er'^'^"'^"-

^

m te fetten , en fc in aaat te brengen van gevlochren te wor-
den. Zy maukten hun Boogen, Pijlen, en de Houten om

^ hun;
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hun groote beenen in te fteekcn , daar fy d' Elanden en de
Bevers, en meer andere Dieren mecdooddcn ; mitsgaders

- de Planken, daar de Vrouwen hun Kinderen op bonden,
en alle andere werken van hout.
Zy maakten ook hun Pijpen om tabak te rooken, fomtijdts

van hout en de fchaar van een Zeekrccft ; fomtijdts va« een
fekere groene fteen , gelijk ook van een andere die rood is

,

altemaaluiteenlhik.

Jfóonc?' ^^"V^f P'JP ^"Oï" ^^ Gooren , gebruikten zy hun beenen

,

v«« Tabaki- waar af de punt een weniigje plat en fnijdende was j en door
p'/P"«- lang te booren en te draayen , holden zy de ftecn allengskens

uit
,
en kreegen 'er eindelijk het gat in. Al hun werk was

nooit haaftigi en 't geen fy deeden, was alleenlijk tot hun
tijdverdrijf.

Wat d' andere foorten van Pijpen belangt , zy waren van
twee Itukken. De buizen of rieten waren gemaakt van een
ieker hout

, 't geen onfe Matroozen Bots de Calumet noemen
Zy maakten 'er neten af van een voet en anderhalve voet
lang Om ze te doorbooren , fneeden fy een kring een duim
breed van het emd, daar zy al hethout rondom afweg na-men tot het midden toe , 't geen zy omtrent fo dik lieten als
iict lemmer van een kaars j en dit fcheen het pit wel van het
hout te wefen, hoewel het geen pit en heeft, ofzo weinig
dJ-t men het byna met fien kan. Dit endtje namen fy tuflchen
de tanden, en hielden het wel ftijfvaft, terwijl fy het houtmet de handen allengskens en feer zoetjes omdraaiden , waar
door het dan eindelijk gebeurde, dat dit lemmer , om zo te
[eggen

, los raakte , tot fo v^r dat fy 'er het al draayende uit
Jcreegcn. Thans befchaafden zy het hout , polijftten het, en

^
maakten het van de dikte als het wefèn moeft om in het catvan de ketel te gaan, zynde fomtijdts van hardhout, fom-
tijdts van Elandtsbeen, van eenZcekreeftefchaar, en van
alle andere dingen , na dat het hen in 't hoofd fchoot.
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HOOFD-

J^gt der Elanden, Beeren, Bevers, Loffen, en andere
Vieren, volgens degef^den des Jaars.

geen "^^Tt^,^^ tl-ll^n^^^il^ir^fe^^f
^^

geen meer Elandts-, Bevers- OttVr'r* 'ergaJcrdcii

als ry tot bangebruik mScnhe^bc^-D °':4l,^7e^S"
^

volgden^fy het .Innende" n d 'Lor"1a m^To^J"]

'

reuk
,
of 't een raainetje ofeen wiific èn iVh.l / r-"

''^

was. Zy willen ook L hctlof,^'l,(7^ditZTt°*r^
waren; en alsdan keeken fe rSnSö; of'efool een^"^ofbeemd oratrentwaar, daarhetbeeftkonweln v^V

^^
den gang dien het hield. Zv vergiften 'er fich£^eM fin'Thans maakten fy een omlcrinifrondom de nh r/).^lVwas ombenedendewindtekomen, tenei£et™de„i-land gerooken te worden. Vervolaens nade rn r 1 T
ftchtjes uit vrees «n gerueht te maSen, „t .itaL S 'tXhem konden ontdekken ; en indien fr-noch nirr ,1; tV*^ ^

\an de fchootwas, die van vijf-en-veertiJofviJrrlrr^r
den ,s. Thans loften fy op hct^bceftr't c^cn fdW '''''

pijl neJerviel; weshalVen zy het o^hefwLte^^^^^^
gen. Byw.jlen bleef het ftaat[. hoore^de g<fcn ge u h'^'c^^

'

Zy volgden het öndertuOchen al fachties achtfr aan .^ K
*

merkende fulks aan den ^anr. . rr..KC' !^- v' '
?

'''^"

t'onderkra.pen,enrchoSten-'e;Vennv7de;;jh-^^^

^ het
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het niet deed vallen , moeden zy het noch tot aan den avond
volgen

; in welk een geval fy omtrent het beeft blceven flaa-
pen. Pcs morgens gingen fy het wedervinden ; en zynde
traag om op te ftaan , ter oorfaak van het bloed 't geen het
vcrlooren had, gaven zy het een darde fchoot, en maakten
het alfo van kant : waarna fy eenige takken afbraken tot aan,
wijfing van de plaats, om het door hun Vrouwen te laatcn
haaien.

Maar na de twee eerftcfchooten'eropgeloft te hebben,
trachtten fy het ó^cn pasaf te fnyden ,.om het nahun hut te
doen keeren, vervolgende het zo lang al naderende totdat
het by gebrek van krachten dood neerviel. DikWils brach-
ten fy het aldus tot dicht by de hut. Zy vonden 'er altijd et-
telijken by malkander i maar des fomers konden zy 'er niet
meer als een volgen.

In de lente gefchiedde de jagtook noch op de fel ve wijs
iiitgefondert als de Wijfjes ritfig wordenj want alsdan wierd
ie op een gantfch andere wijs aangefteld , te weeten by nacht
«p de Rivieren met Canoos. De Wilden, in de Rivier zyn-
de

, bootften het gefchrecuw van het Wijfje na, en fchepten
vervolgens water in een fchorfle fchotel , 't geen fy van bo
ven neer in den Vloed lieten vallen j op welk gerucht het
Mannetje aan kwam loopen , meenende dat het Wijfje pifteTen defen emde drecven zy foetjes met het water afj en zo 't
in topvaarcn der Rivieren was, roeiden fy gantfch fachtjes
en heten van tijd tot tijd watervallen, bootfendeceftadic
de ftem van het Wijfje na. Ondertuflchen voeren zylanss
den oever der Rivier heen. Zo 'er nu eenig Mannetje in het
bolchwas, 'tgeenhetgerucht van dit water hoorde, kwam
het er terftond na toe loopen. Degeenen, dieindeCanoo
waren

, hoorden het komen , door het gerammel 't geen het
beeft in het bofch maakte , en bootften het gefchreeuw van
het Wijfje al geftadig na, tot dat het dicht by hensekomen
was. Ondertufichen Honden fy altemaal gereed om 'er op te
Ichieten, enmiftenhetookniet. De donkerfte nachten wa-
ren de beften tot defejagt, gelijk ook het ftilfte weer; want
de wind belette het gehoor van 't Gerucht > 't geen het waterm het vallen maakte.

's Win-
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's Winters ge fchicdde dejagt opeen andere manier teroorfaak der fnccuw. Men gebmiktc alsdan van dTe rakm-

n

daar ,k h,er voor afgefproken heb , door wel kerSeVm "n
pp de fnecuw gaat fonder in te zakken, voornaamc„t7.i?
s morgens ter oorfaak van de voril desnachtsT^n op d ent.jd draagt ze de Honden: maar den Eland loopt me? fier

frh?"" .^'^'^I'^^"
te vinden, liepen de Wilden in de bof-rcheng.nts en herwaarts, ky kende of 'er ook ergens hout ifgegeeten was

j
want in dien tijd eeien fe niet als uitfpruitfelsvanhethout des voorgaanden aars. Daarfy hou Saevonden, ontdekten zy wel haart de beellen l die nie? ver vandaar waren, «n naderden fe lichtelijk, dewijl fe niet hardloopen konden Zy fmeeten hen eenV^rppijl In '

I f zynJede grootc ftok daar ik afgefproken heb , voor in dewe ke een

fcTJr'f ^'V"
ft^k^ofcherpalseendegen: mIaraL'e?

veeiet^ianden te famen waren, deeden zy fe vluchten Than«!Helden alle d' Elanden fich ftaait tegen Lart j ma^kien ce„groote kring van anderhalfoftwee mijlen , en bywiHenIroter; en trapten de fneeuw al draayende zo plat, dat z' 'e.'met meer mfakken konden. De voorfte moe zynde. einenaachter toe; maar de Wilden, die loofer waren als z^.ftelden
fich in hinderlaag, en verwachtten henin'tvoorbv oopenwanneer zy hen een werppijl in 't lijffmeeten. Daar was 'er'een die hen geftadig vervolgde. By ieder verwifleling bleefer akijd een

; maar eindelijk verftrooiden zy fIch in het

^W^ 't ''."/" ^'''?f 'r^^^^'"
'^^^^•- I^^^^ Sneuvelden 'eraltijd vijf of fes i en als de fneeuw kondraagen, volgden deHonden hen

, hoe veel 'er ook mochten wefen : daarlcon 'er
'

met een afontkomen. Maar toen ter tijd doodden zv 'er nietmeer als tot hun voorraad, en gingen niet ter Jagt dan na demaat dat fy vleefch van doen ha^ddeli: want al hin^jag en vif!icherygefchieden maar tot nooddruft.
Deg^verjagtgefchiedc desSomers metpijIenboogindei].ve,b«'

Boflchen daar men fe ving, ofwel indeMeiren of pfelenm de welken Hp \fJ\\An° «,^^ !,.,„ o-_ ,

"cien,

«i^«^r« • 'i

'"^^ """ '^^^""s op vcroorsenc
plaatfen gingen leggen, om fe waar te neemen al " • ^ -

Zi
: boven

wat'



»8o Natmrlijh Hifforte
wntcr kwamen om lucht te fchcppcn : maar de gcmecnftc enfckcrftc manier was hun Dijk te breckcn, enhctwater telaaten wcgloopcn Alsdan vondende Bevers fich opdrooccn hun hu.fingcnftonden van alle kanten bloot. Ondertuffchen loden 'er de Wilden hun p.jlen op , en imceten 'er hïm

Te dTi^ft va"r'!;

"^'
' '" '^'^^'"^' ^unVoorraad 'er af, Heten

De Bevers geen gerucht meer hoorende, kwamen weerby ma.kandcr
,
en bcgonden hun Dijk te herflcllen. \Vv

hn^H? ^'"k'-T ^°"r
^^" ^' ^'^"^^ ^^" '"'beiden

: doch il{houd den arbeid van hun Dijken geheel uit de grond op tim^iakenzo fwaarniet, alsfe te hcdlcllcn wanneer 7b in^ic^midden gebroken zyn.

J-^ 7.Z^'' S^^'^-^^JJ^^l^^e de Jagt op een andere manier , de-wijl de Meircn en Poelen alsdan t'eenemaal toeKcvroofen

T\2^'P'^' f !r^
dat fe niet gebroken k?nvvoi-5en

»*^'^-'- fvLel.fr
'^'"'^';? gebruiken de Vilden hun Honden;

u? Wiidcu. ^ynde een foort van Boerehonden, maar zo dik en fwaar nierme een Voflekop enfonder blaf, hebbende flech' een g^^^^^
huil t welke geen groot gerucht maakt. Wat de tanden ge-aangt, fc 2yn langer en fcherper alsdieder BoerehondenDefe Honden

, gelijk ik hier voor gefegt heb , dienen totd' Elandtsjagt m de Lente , de Zomer f de Herfft , en deWinter
,
als de fneeuw hen draagen kan. Daar fijn o^en Taa

Igers die 'er met een feven ofacht hebben j enfy hoffiw
,

Uitfteekend veel af. Zo fy Jongen hebben en da^t de MocdeJfc met voeden kan, laaten de brouwen fe 7An>en Zvn zegroot, gecvenzehenvlecfchnat: maaralszelTckwaam zvn^lenft te doen, geeft men hen niets meeralshet ngewanSder beeften die men dood. Zo ze in acht dagen geen beeftëndoodcn, zynzeookzolangfondereeten. Noopendede bei

f^;^rifl^' r r?r ^r'"' ""^i''''
^^" iHin^anden te bet^ervcn

,
noch ook felfs die van Bevers. Indien zv 'er atenrondende Wilden, volgens hun gevoelen , daai door beletïijn geworden meer anderen van dfe beeften te doodcn felfsook indicn men ze liet verbranden: want men moet h^ ^

^^.±\^\^^\^^, Wilden daar omtrent fuperftitienaflïvi^:
^ouviöuc<icöflwaeii,,.W>^ii^camc«toQaauweliixmetg'r^
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i8i
moeite uit het hoofd heeft weetcn te praaten. ZozyccnAal
hadden doen braaden

, geloofden zy, dat zy 'er op een ander-
maal geen meer foudcn konnen vanj^cn. Zy hadden ccrtijdts
verrchcidenc diergelijke bekommeringen, welken zy tegen-
woordig niet en hebben, en daar wy hen afhebben geneczen.

Maar om weer tot hun Honden te keeren. Zy waren hun
rijkdom

;
en om aan een Vriend te betuigen, hoc fccr fy heni

achtten, gaven zy hemden Hond te eetcn , dienzy 't lieflt
hadden, tot teken van hun vriendfchap. Men zegt, dat het
een uitfteekend eeten is. Zy doen het noch

i en onfe Fran-
fchen eeteiT het ookals fy ophungafteryenzyn, en weetcn
'er fecr veel af te fcggcn, roemende het boven Schaapcn-
vleefch. Echter heeft het my nooit bcgeerig konnen maukea
om 'er ^fte proeven.

Als zy hun Honden in de lente, de zomer, cndehcrfftop iVoi.j«he.
d' Elandtsjagt leidden , liepen de Honden een tijd lang d'ee- S"^'r'"
nen hier, en d' anderen daar. De geen, die eenig fpoor vond, i«'.i»hiJ
volgde het Tonder gerucht te maaken. Zo hy het Beeft ach-
terhaalde , liep hy voor uit, en fprong het voor de neus heen
huilende ondertullchcn zo luid als hy kon. Den Eland hield
lich daar mee op, en Tocht hem met de voorfte pootcn te daan.
Alle d' andere Honden, zohaaft als ze dit gehuil hoorden j
fchooten terftond derwaarts , en taftten hem van alle kanten
aan. Den Eland verweerde fich met zyn voorltc pooten, ter-
wijl de Honden hem inden muil ofind' oorcn vat Tochten te
krijgen. Ondertuflchen kwam de Wild aangaan, en tracht-
te hem , Tonder fich te laaten lien, onder Tchooti, en beneden
de wind te naderen ; want zo het Beeft hem Tag ofrook, nani'
het de vlucht, en lachte met de Honden: z A-iet, loflchy
'er een pijl op. Gekwetft zijnde, kon het iichniet vandc
Honden ontllaan , welke het geftadig volgden , en de Wild
insgelijks, die het nochraaals naderde, en 'crccn twcdcpijl
oplofte : maar bywijlen hadden de Honden hebbende het by
denmuilof byd'oorengekreegcn , het al onder de voet eer
de Wild kwam. ZyToudenhet geenfinsverlaatcn hebben j,

want dikwils hadden ze in Teven üfacht dagen niet gcgcetcn,.
De Wild 'er bvanlcniDPn TvnHp - hrarhtTif^^ "or»r«-'-n'>^ I'-^l"

Iheed het den buik open, en gafal het ingewand aan üjnHon-
2..3i . denj)



•*»•
Katuitrhfie Iliflorie

heb; vermits fy alsdan :=o v^^^d ,„"o ^ , fct h7, T'' S""^,?^
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'^4 Natuurlijh Hifiorie
of komt na den geen toe die hem gefchooten heeft xvcYl-^

De Beer ruikt hem; en fo de Man fich niet beweLt^keerthy hem om, en gaat metdencusopzynmond^Sen omt erkennen ofhy ademt. Indien hyVnadlmne'^fnvnHgaat h ^ ,^^ ., ^^^
y yn

^/;
'- "-t ^n o

1^^^

r:^strr%%^;^;rr^^^^^^^^
Word pnrio»-^/iv/ rV.' ^° "y "J" adem niec Gewaarwora, endatdc Man fich niet verroert- ioohi,„i,„_ P

ten ficndc ofhy fich noch niet verroeren zal, in welk een „r

roerr n ;. r' ""'? ^'"''•''''^ '^=^^'^^^»^ ^^^ ^^ ademen of te ver

pijlen 'c zy inde vlucht ofop 't land. Wat de^EelZ ""
^e^Perdnjs. enanderkldn W^Hd aangaa^lf̂ .^S?^
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van dtZalm,
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De Wilden dienden fich ook noch van defe toortfen tot de
Zalmvangft. Daar zyn twederhande Zalmen; d'eenenals
die van ^r^iw^rt;^; d'andefen hebben het benedönfte kaake
been puntiger

,
en een haak aan 't eind die opwaarts ftaat Ik

geloof echter, dat het dè Visis welkewyin Vrankriik3#

'ïu ^A "i?^,«^^n-,2,y zyn niet minder goed als d' anderen"
Alle defe Zalmen komen uit de Zee, en klimmen in de lente
op in de Rivieren. Men vind in defe Rivieren feer veel
Grachten

, daar de Zalm , na 'er in opgeklommen te vvefen
fich in verluftigt. Hier heeft ze al vry wat moeite toe , ter
oorfaak der watervallen die 'er in zyn. Men heeft plaatfen
alwaar het watef van acht , tien ,twaa]f,en vijftien voet hoos
valt, daarde Zalm in opklimt. Zy werpt fich in de waterval-
en met vijf of zes ftaartfiagen is ze in de hoogte. Niet dat 'er
in alle defe Rivieren watervallen zyn , maar fiechrs in eeni
gen. Na dat ze zyn opgeklommen, vermaaken fy fich in defe
Grachten

i en hebbende 'er eenigen tijd gebleeven, klimmen ze noch höogerop. De Wilden voeren des nachts met
ftun Canoos en toortfen na defe ruft plaatfen. Dp.ar Grachten
zyn

,
brachten fy hun Canoos door het bofch heen, ter plaat

fe da^r de Zalmen waren Hierwefende, ontftakcnfyeen
toorts. DeZalmdevlamfiende, welke een fchijnfelvaii fichop het water geeft , kwam fprongop fprong langs de Canoo
niaaken. De geen, d,e voor op ftond met de harpoen in dehand, welke van de fclve gedaante was als die fy omtrent deBevers gebruikten , zag fo haait niet een Vifch voor hemoplpringen, of hy fmeethaarhetyzerin'tliif, 't geen feer
felden mifte. Maarfomtijdts hield de harpoeri niet, ter oor.
faak dat ze met eenige graad en raakte j en aldus verlooren (v
Jiun Vifch. Doch dit belette echter niet dat zy 'er honderd
vijftig en twee honderd op een nacht vingen
Zy dienden fich noch vin een andere vond in het engft derRivieren

,
daar het minfte water is. Zy maakten een ftaket-

it\ van paaien d^^ars inde Rivier, omde Vifch te belettenvoort te fwemmen
, en lieten in 't midden een opening, daarzy een fuik voor fetteden, van gedaat^e als die van f'rfnkfiik

fulks dat 'er de Vifch noodfaalcclijk in moeft komen Defetuiken, dic grooter waren als d'onzen, wierden twee nf
driemaal
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herftt 4,e Zcafd^^itfeSel ,fdc zetel','; ' Al '^ i",''^'"

Aile^ )t^e«n jk tap tier toe van de w^r„ /u t j, •,

.

van huaiyerfcl^eidcne i^nie^n^a^o^'^^^^^^^ '
^'^

niet verftaan wordenals van'tgeen'twellcV^^
"'^^^

den, daar ik hun begraavinsen en oirnl^^l'-'^J^^^^^-hun Uit vaarten l.y fafvoegef Ais\r^^^^^^^

Kwamen hem i^wecDcn, 't ecendrie of v,>/
vrienden

/onderbeten. OndertuöbheLaakte^. S^^^ '

der fprak, den een na den ander: w^Qt mokfl^^^
^^'

tegelijk, noch Mannen noch Vrouwen Jff^i^ ^^ ^'^^^

baareneen rchooneJesgeeven aan v^de luTdciï
' wet^A'befchaafder enwyfer achten als zy lieden zvnn^^^^^-^'^een verhaal gedaJi, va., des ovei^densSfriS'^'/'f^

regifter
, van lidm üdtot op hem t^ ^^ S"^*^^,^"

goedts en fraais gedaan bad , l yerJclUng^ UtllZ'l '/
den hooren fegeen wefiens fiin Vn«r«., i

.^^ "^"^ ^'^^-

diehyhad6ehofdeJd?erJ'j^;„'^Swfc,^£'l^^
legentheden hadbetuied, dehc,c{Vf^r,^u-^.-^^^^&^'
gedood, en alle d^^^.itlll^^^^ ^^^
deelden tot lof van den pverlefdr^^S '

wt^n/h
'"

gefchrey en gekerm fich verdubbelde, 't^ende?Rer
''

een vveinigje deed ophouden. De MmnenVn v '^^denaar

woordenKm van t^d tortijd met S^em^^^^^
'"'

temaal tegelijk, ei^ op een^eT'e ?^on ^^^^^^
de geen, diei'prak, eeUilftand

, eTbUonS'^^^^^
teSermenentefchreyen. EindelijLlsCneŝ efSfh'?

^

t geen hy feggcn wilde , ving 'er weer een nnj ^ ^^ ^f^noch gantfch iets anders Li als d' eer^e F n .it" T '
"^'^

f
temaal na malkander ieda- Op zy„ n,;Je ^e ?of^^^^^^^^deju^eden,'tgee.dr.oflJaS^^^^^

Hier na moefl men eroote ubaoit m<iaken a^^ >. ^ r

^^E^n --^-" >
en fichVer'^e";ter 'l^.T^tl

'

.^.«.w«.g, wciiicaeaovcrieeden Ibu hebben weae^ns^:;
Aa %

wegens dat ~
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en henj op hetLerlijLft tlZg^^^^^^ ''^'^'
dat

, als zy dood waren 7v in ^»« / i . / B^^oofden,

ïy hemweltcwondcnkdén nl ï*^'!"' '"dewelke
een plaats r'wa,rme„u tdrükWi keenft^^^^^^^^

''^" ?P
had, ter hooirtevanaclir „r":'„ "''^^^^""^l'^zicojTgerechtm necrzettedenrèn omtren ?.n^ ' "'S

^' ^'^^" ^^ <^«

datdeZonhetlijk^^^erSu"^^^^^^^^^^^
de dien tnd beweenden ,lpVr^..,

'ö^-'^^^ö^"^". Geduuren-
To menigmaal^s ?y fKh bVnf" );'"^''' overleeden hem
Jangnief als d'ce L reis ^ZeJd '^^ "^^'^ ^^
wen

,
immers niet 4or dat hetiL ''T^i^'" "^^ ^''^«»-

hcbbendegcmeenHilck^-n^.! a-^T ^^''^••eckcn was; en
trouwdenly n?et7en bw^^^^^^
^en wcduwlijken ftaat

^^'^"^ "^'^ ^'^^ K'"^^^'^" in

Kerkhof was
, daar men het in .?n'" '"^T P^''"''^^^' ^"^

ook van BerkenfchorTen enZT "L""^"
^^^"'^' ^^^'^^ ^^i

,

IWaagcn enVriendenbSn f"^^^
', '" ^^ ^veIkc alle de

alles *tecen tot de iawt ^n lri/>« ,.
"^^"ï ^ouien

, Ichocnen, en
AlIede'vrien'dJ;: K^^^^^^
gefGhenk van h^t fchoon-ft en befV "J r^^

hcm.eder een
de om 't feerft wie hem 3c hlft^l pf" ^^ ^''^^^"' ^«-ydenu
datzy vanhunZaaHn.^^^^^^^^^ ëf^^"'

T<^n tijde

hen fnaphaanen, byknSzers f"'?^'" ^^'""' ^^^ ^^
den ilcngecven/wantlV^^^^^ hV i.

''^' f" ^^" ^^^'"'ee-
tot hun lebruikJ,:i;^rtl\"etlffu^t^^^Inin bcencmeilen tot-hun dienft in 5'

"""^^ene bylen, en
foüden h.KK.« "^^ ""^" ^*^"^*^ '" ^ andere wereld ffew.>pr>

D lar
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^
tweedui/endguldensa^anjlelt'^v^^^^^^^^
Franfchen met bedroefde ooarnnoni;

"'^"^en
,

't geen de
met begeerige hert^n^Öo^^^^/J^^S'^' "^^
gaan haaien; want dit fou een doodHijl.^t*^^ Slaven
veroorfaakt hebben: 't ceen n et vnn^r^ ^ ^^^' en oorlog
dewnl de handel

,
dien w^y'me" h n ha^def/LTd

''^^«^"^
maal bedurven fou fijn gewordei A I h f^'

'*^^^^^"0'' t'ee^re-

Vrouwen
, Jongmans Tvryt^rs en cfnd '^''''"'r"F^"

^^"
op de felvc wijs; maar het Srrv i f^^^^^'"^'^^
Men liet eehteiiieTby eenieSt^I^e^"^^ ^'^"ê "iet,

gebru.kd^en(ligwas,LhetnS^^^
Men heeft groote moeite cehad om hen v-Zn Ir '^ ,•gente geneezen. hoewel mei hen met bondi^e^f^^wees

,
dat alle dek dingen noodfaakeliik ?„^'^ 1'^'^"'^" ^^'-

verrotten, met bvvoeffinaX t^Tr ^
den neemen van 'er na^ e k.lken /^ ^^'r'' i^

"^«^^'^^ ^i^-

niets met den doodrgrna fc ''

Vc
'"'^

^'] ^""^^^'" '^^' '^^

bewilligden i^een Sie onénl ^

"'"'' ^"^ ''y ^'"^^^^0^

dat alles bedurven f as dTw.«' "^r^^'»-'^^"hcn tOQnde
gantfch van d^roeildoor^e er teLi^d^'^^T,^^
aangeklopt, en bevondenSendel^^^^^^^^^^^
en had

,
begon hy luidts kcels te fclucetufen el ?. ""f

'

men hen bedrieecn wilde WvlTrn J^ V?^ '
^"^^^' ^^'^^

^a al het overige; eTi^zV 'er nnr.""^^^^^ ^^'^y» ^''"='"^--

^^^ I , » >
**iHOZy ei noch Zvn , 'tlsepnr/=l-/>,, j : ". etietruK.den ovcrleeden ze in d' andere wereld n et vanTrn i

' "'''-^^'i^^'

hcth. aWaar fv cWpva^wWr,^ v,

.

van doen gehad "^'"p^"'*e dé

den t d d^r^c-; 'rhfn'tcVl fft".f"rvf
n'"'''™ felcnS-"K\-

ketel belangt die fy van doe„ hcbbïnSd 3V^^'''=
'"'

ons een gercedfchap van nieuwe invoer^ . e,", d a d' .^'

^

re wereld met afverzorgd kan worden tl „ f"''^"
hy

,
naande nochmaals tegen kk tel" Ïn5?7"'" *' ,'

"'
meer en heeft

,
en dat .e ,fict een woord nWkf'

" '''^"''

haarz.el baar heeft verlaaten , omdeu ov™lïeJo„
' '"™'"

>v
y « gegeevcn hebben

. in d' anderëwcS d te «'.n T'
*'"=

Mcnhadgroct^moeiteomfichtebelvinienfaTbr^"'

Jr-^^-^ïg'--'"»? hen, beter t'ondeYecht" f ^:;i'^-b„..J. .^„, ,,„ aaaere getoond , die verflecten was ; én
^

^ ge.

i'
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gezegt dat ze óok nietten woord en fprafc : ha , zei Ijy 't isom dat zedööd »"?, cndat haar 2wi gegaan is in het land daarde z.eien der ketels gewoon zyii te gaan. Men kon 'er voor

^iL^fö^^D^'"'^^'^
reden af krijgen. Echter heeftmm hen

CJhdtfhjk' met grootc moejtc defe dwaal ing uit het hoofd ae-

l^^A ""T"^
1*^** ««^->-^«^fieging van de Godtsdicoiè

,

d aftderen door het voorfjecld van onfe gewoonten enbyna altcmaal door de bchoeftigheidderdingendaevanons
komen

,
en waar af het gebruik hen van een onaffchuivelii.

ke noodfaakehjkh€.d is geworden, hebbende al hun keuken-en ander gcrecdkbap d^ibhopgegeeven, 't zy door de moei-
te weJke fy hadden w o-m het te maaken en <er fich af.te die
Jien, als doordatze van óns voor huiden, die hen bynaniets
koften, dmgen konden fcriigen , wclkchenonwaardcerliik
Jcheenen, met zo fecrom h«n nieuwheid als om het eeraak
t geen zy 'er by vonden. Infond^rheid heeft de ketel hen al-
tijd, gehjk ook noch

, -het koftehjkfte ding gefcheenen

,

t geen fy van ons konden trekken j 'twelk.een Wild , diende Heer deRaz.tüjf van^c^^^tCP^r^/gelluurdhad
, opeen

•ceeftige WIJS te kennen gaf: want gaande door de ft raat ^«.
('rjf-BoHcb,, daar toen ter tijd veel Ketelboenders woonden,
vraagde hy . ''^^n Tolk , of ze geen Bloedverwanten vaAden Konnig wa. .a , en ofhet niet het ambacht van de groot-
ileHeerendes Rijks was. Defe kleine afwydcrine moet mvmet doen vergcetcn hier te feggen, eer ik dit Hoofdftuk
wegens d' Uitvaarten eindig, dat om iets, wat het ook foumogen Avefen, 't welk geen dienft meer doen kan, uit tedrukken ,zy feggen, dat het dood is. By voorbeeld ,als hunCunoo gebroken IS, feggen zy, dat ze dood is; en fo ookmet alle andere dingen die niet meer dienen konnen
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'tOnderféeid -fgeen 'er is tufden d" oude en detem-
voordigt Gewoonten der miden.

kwamen daar ctZJ^l^'l^^^^
lukgcbeurdwasj^tfeeTfyJeed^^^^^^
en hun huisgezin af e wencfef Ook hphK^ 'P^? ^'" ^^"^

beterd weg?ns andere kkineby^tovt^^^^^^^^^
hadden aFsbeenenaandeHon'dlnteg^^^^^^^^^
ren braaden, en verfcheidene andere diSiikcn^il
t' eenemaal vernietigd zyn , fo feer door eefbeVeecin^Ji'belang als om eenige andere reden - ^van^n;„7 ^^ ,^7^'^
wils aan 't geen fv 'tTcofteinkVpn!.,' auJ^ S*''''" '^rdik.

fvdczaaken "'^J/,f'^^'*J^p"raarft hadden ; maar gelijkly uc zaaKen
, welke van ons komen , met fuik Pi.n i.viTku -j

vinden
, en dat fe bemerkt hehnen A,t A.È <.

'
'^

andere dingen noch in hu„ BSe'nnochinhn!: r'"'"'"

den, de.felven tegenwoordig met vzersvoorfien T Cmen u.tdrukkelijk^maakt onllan he^^e verkoonen' en h
,?"

^eyfchichten zyn tegenwoordig gLhakt van een ^een degen, ftaande in een ftokVanMv.n nfJill'
"" "."!' ^«'^

uaar zy üch des wuners
,

als 'er fneeuw legVra^die^tX^^^^^^

Elan-



^9^ Natuurlijke Hiflorié
Elanden

,
Zalmen

,
en Bevers uit te fchietcn. Men berrhJVt,

Met een Pijl ichieten ze maareen Trapgans ; maar mi lo,'

,,««
"'-'-it wcit-u, mcc een gnaphaan laaeen 7"fTvan ycire een kogel oftwee in. De B.jlen , deKftl ZMeflen r.yn hen veel gemakkelijker en dmXtHrV '

i

'tacen dat i_y in voorleedentijdhadden
, töenfrêehoüdenwuren hun Hutten by hun monrteraeh ige Ketdfn "er teflaan

; ,„ plaats dat ze fiehfegenwoordig konnenXn nede'iettendaarfewi en: cnnicnkanfciT,rcn ^,/!)? i

gelijke Ketels toen ter tijd de voornSe^•ese?v:n hul Ie'

dig meer voordcel hebben met de Piilen rn H.
^^g<^"woor.

c^tTi^'t/^fd-^T^p™''^™'''''-"^^^^^^^
veria^a' eVhetbt

"
'

'" *"'' ^"" '> ''" gebruik t' ee'neS

J^:^^,^"^:^^'^^-t^ <^"^ omtrent
- pie\uifto„°dttbbe^; ZJ::zzt::::%'''r'-

uopuiig. liuzynde, roemenfyrichalteSiaalLn-ontcK-o..^i ' "^

:,t;ï.'"
^'

'^f,td n^^r
'^ )^'J" "^ Brandewy n van doen om d onf n

"'"r-" ^,,' ''"'?,'^,',??™«'°°':'''e«lnnken fe wel anders fede^rsmch,c,„ dat Ie met de Viücliers hebben omeeKian 7,,.,,„
meer na de Wijn

,
en willen ni^ïai"^ f, dewylTh^ben" "zv

'"'"' '^gf"J"nken ïo re fich niet vol n^ipen, en K-lo/v^nmetgedronken te hebben zo feniet vech?en™ mfn!°°:
'. der
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»'<r8 t^OORD. AMERICA
men h VrouwT„"irs;^';p,^:--";';',-"'<eng,.n. „el'gcns, Boogcn en Pijlen uit t,,]?' «yJcn, ge/lokte De

Bofcl, d.,, jy <;,„ mét alklunKiS/^''" ^^'^ '"^«
gen. Hier na mogen iè vcchr^n

^'"''"en m gaan vcrber.

ren daags morgens .ils fe benuchteM , ''''S"
^°°'- «les and"!

tutten, die fV in ftiilft<»f, u ,

'*'"^'- aeitaaken van hu»,
toe te deklcenf eS d'arme Vr'''''"T ''' "^^^l^a" der^ec
andere ftaaken en feit S 'te Ja^anT
neteherileJlen: enf^durv^F °^'^"' ^«1 hetgebroS
anders fouden fe f]:gcnWen ""'' ""^ ^^" woord^kS,"

pff^'tg^sriS:^;^^ -^^^^^eby dronken was; endaarmee^'^ ,? T J'' /"ogende, dat
iemand dood is gebleeven^^oet de m'/'^'; Maarzo 'er
^entenis van fijn dronkenfcC en1 °''^''.' ^"'^^n de be'
Joekt eeniggVchenkaan de^^^^^^^^^^ hy ver-
deren hem toe veroordeelen

^^^'^"wedoen, daaraJJed'an
Pjaaken

, noch coT£nl%lT^^^^t ^°^\°"^-"e vrede ?e'Huiden heeft, r dat 's even .^^
betaaJen. Indien hy geenpen geld) oi BrïndewynL kolet ""'"^'V'^^

ik%2
i^aan, fijnDeken, ofietsinders v^S"'

"'°'=^ ^7 ^Jn Snap.
geni en 't geen hen dikwfls viff «f fe^^ H^^^ ^'^ ^^ tekry-
fullen zy aan de Viflchers voorin ^."^ ^'^"^ ^eeff

.

Sf'"'"• 'ï^^""^ vallen zy weer aan^tH^^'?
"^" ^'^»^^-

Brandewyn, dien zy gekocht I^IIVL
t drinken

^ en 20 de
Jen dronken te n^kfn^Cuu'^^^^^^^^^^ om

nSfunr "^^^^ "^^^^^-beLomeS^/^^,?!^,^^^^ '' ^een zy
niet fuiien ophouden van drinken 20 InL ''r^^gen, datii
Aldus bedervpn ^« T/;/7vi . .

^" _^o lang als fe lers i,,>kk„„wv r iiitncrsnen t'eenpiY7a.,i ttt "^-Ji.

Bb ^^"^"^^'*^- Want aan de
. Woo,

X
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WoÖSiingen wil men hen zo veel niet geevcn , dat fc fich tot

doodnaanstoevolkonncn fuipenj en men verkoopt fc hen

H«n lumiei duurdei'. 'c Zyn de Kapiteincn cn Matroozen dielc hcnbe-

ircKic Vil- fcliikkcn , daar fe niet meer aan komt te ftaan als den inkoopj

iaïc'idcr cn hoewel zyfe beter koop gceven, winnen zy 'er echter

>Vooiringe.). ^cel op. want alle de koltcn van het Schip worden door de

Recdcrs gcdraagen j boven dat het Scheepsvolk ook noch

met'de Wilden handel drijft met Bcfchuit , Looden, nieuwe

Lijnen, Zeilen, en veele andere dingen , tot koften der

pcmelde Reeders. Dit doet , dat zy twee of dnc maal meer

aan de Wilden geeven, als men hen aan de Woonin^en

geeft, alwaar niets en is van het welk de bloote vracht ot o-

vcrvoering niet feftig guldens per vat koft , fonder den in-

koop en de lekkafie i
bchalven dat men aan deW ilden, t' eU

kens als fe aandc Wooningen komen , eenteug Brandewijn,

een ftuk Brood , en Tabak geeft , hoe fterk ly ook mogen

Wefen, Mannen en Vrouwen. Wat de Kinderen belangt,

men geeft hen niet als Brood. Zy krygcn ook noch het fclf-

dc als fc weer weg gaan. Daarenboven moet men vecle lieden

buiten de koft met loongeld onderhouden. Alle óeCe bc-

leeftheden en gaven fyn voorheen ingevoerd geworden om
de Wilden aan de Wooningen te lokken, ten emde hen te

gemakkelijker in het Geloof cn den Chriftelijken Godts-

dienft te konnen onderwy fen ; 't geen men alreedts omtrent

een groot getal had gedaan , door de forgen der Eerwaardige

Vaders Jeluiten, die eindelijk weer voortgegaan zyn, fiendc

dat 'er niets meer te doen was met lieden welken de verkee-

ring met de Viflchers in een gcftadige dronkerdchap onder-

hield. ,., , . 1 » • »

Tegenwoordig, zo haaft als de Wildenm de Lente uit het

Bofch komen, verbergen fy al hunbcfte Huiden , en bren-

gen 'er eenigen aan de Wooningen, om hun recht van drin-

ken , eeten , en rooken te hebben. Zy betaalcn een gedeelte

van 't geen raen hen in den Herfft geleend heeft om af te be-

. ftaan : anders fouden zy van honger moetenfterven. Zy feg-

gen , dat het 't alles is 't geen hen hun Jagt geduurende de

eantfche Winter voortgebracht heeft. Zo haaft als fy ver-

^
- verbor-
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ren. Zy worden van het Scheepsvolk wel onttW,,,,
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SordLklJ™" '"S'^'^n gebreke, zo haaft als fy het kanon& kruift t? ^''"u
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ken ,X;rT'-'"''="'''e'nn™ "-" malkander tedrin-Kcn, maarnictveel, uit vrees van dronken te worden 7 v

heerenT'' V°"^'" ^'" "" "'" Sehip, c^een Huidfieen, en Brandewijn weer te rug brengen : endefc Vro„wen worden van tijd tot tijd alzo heen gefbnden en komi
,"

altiid met Brandewijn beliaden weder.^S "o'gy fa!^'

-hctschipd,ienVo;.:brn'g:;trv°;^rs^^^^^^^^

éi'/S'""'"
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Een Tefchipoty is alles 't geen met een bind ofriem toecc-
bondcn of getrokken v/ord, gelijk een bcui'§ , mits dat het
nier ^rootcr en zy als een liJ' om een Getybock in te draagcn.
Men maakt 'er van Maartcis , Eekhoorns , Muskesratten

,
en andi rp k\' ine Dieren ; anderen va^" Elandts- en Zeewol-
vcni. uiden

: dt kn. zyn fo breed als een hund, en een weinigjc
lanijcr. d' Eene zyde word over d' andere gelcgt, en met een
leereband, die'erverfchcidcne maaien omgaat , tocgebon-
den i op de manier als de Iccrc Brieventailcn. Die van hui-
den hebben fnocren als debcurfenj en alle dcfe T^M/oo//;/
dienen om tabak ofloodtotdejagtintcdoen. De VVildin-
nen vermangclen ze aan de Viflchers na de vellen en het gie-
Tiiad, 't geen gemaakt word met rood en paarfchEgelshair,
en fomtijdts met hun Porcelein , daar ik hier voor aTgefpro-
ken heb. Hier krijgen ze veele dingen van deMatroozcn
voor; want daar is niemand die'cr niet een hebben wilton
koften van de korf, dat 's tefcggenjVandeSchecpsbefchuit
en drank. Zy brengen ook Maarters , Eekhoorns , enz. toe
bonte halsdoeken , en andere dingen welken de Juftcrs draa-
gen. Niet dat fc op ieder tocht alles verkoopen 't geen ze
meebrengen; zy wceten hun tijd daar al te wel toe waar te
neemen

: maar alleenlijk om fe te tooncn , en de Scheepslie-
den happig te maaken. Zy belooven aan den een en den an-
der, en geeven niet een beet. Geduurende al deien handel
doet men hen groote beloften, 20 fy hen willen komen vin-
den ter plaatfc daar fc gaan ankeren om hun villchery aan te
nellen; 't geen de Wildinnen niet en feilen met alle fekcr-
hcid toe te leggen : waarna ieder Bootsgezel hen heimelijk

,
fonder dat het zyn makkers fien, noch wat befchuit inde
handdiur't. Zy neemen alles aan, verfekcrendehendat fc
hen by fullen komen ; maar zy gaan 'ei* fo haaft niet , en ver-
wachten eerft weer andere Schepen. Daar komen 'erg.. >

voorby , van de welken zy niet op de ' clve manier twer > ^

drie qnintaalen Befchuit en goede vatjes met Brander, i'r.

krijgen, voor twee of drie Huiden die zy geeven. En zo
lang als fc aan de Schepen konnen gaan, drinken fc fich nooit
vol; want 2 y houden alsdan het oordeel niet konnen behou-
den 't frpcM \

- a • ''-' .-".... .|r—>** Jl*-*'»..-w vs; V'3I4 •.IV iT.4;itai
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drinkci

vertrouwen, te bedriegen.
chepep Tien vcrKincn hel>bende, beginnen fy uit ernft
JtedririKen. Zo 'er cenige Vrouwen by hen blijven,
drank gaaruc meugen , hoewel ze verlckcrd (lin van

itcmcn

konncnj^
dtr dac het hen iets koft, ih Mannen en Vrouwen; cnzv
wccten 'tfodanig te beleggen, dat fe eindelijk de nnag vol
krijgen ten koftcn van een ander , eer fy aan de Brandewijn
dicnfy verhandeld hebben, raaken. Zofeerzynfy ophun
belang en vermaak gelet, enfoloosomdcgecnen, dicfich
op hen vertrouwen , te bedriegen.
De Scheper

aanland

diedendrankgaarucmeugei,, .«u,..v«„
wel gefl3f,< 11 te fullcn worden , bekommeren zy 'er fich niet
mee, ah, ze Gch maar vol mogen fuipen. Degeencn, diczo
duur niet drinken willen, vertrekken fich met hun Kinde-
ren in de Boflchcn, enkomenniet weer te voorlchijn voor
dat al de dronken fchap over is , die bywijlen twee ofdrie da-
gen na malkander duurt fonderbenuchteringi waarnafich
veelc hoofden

, armen, enbcenen fcerbefchadigd vinden,
en niet weinighair uitgetrokken. Daar valt dan niet anders
te doen, dewijl een iegelijk getekend is, als te denken om
fich te geneczen. Hl. n grootlle remedie is die Gom van Den-
nenboom, welke fouverain voor de wonden is, even ais Je
Balfem, indien 'er geen beencn gei roken zyn; en in fuik
een geval wccten fy fich ook al te helpen, en de felven in hun
voorigen (laat te herftellen. Thans moeten zy fich weer ver-
voegen daar de Villcherszyn, alwaar fy het felve leven we-
der aanvangen fo lang als ze te drinken hebben , en fich t'cc-
nemaal naakt maaken , dat 's te feggen , dat fe alles verkoo-
pen, en alles verdrinken, bewaarende alleenlijk befchuit
voor de winter. Aldus brengen fy den gantfchen zomer en
een gedeelte van den herffl: door , fo lang als 'er Schepen aau
r'c kuil zynj en diar gaat geen jaar voorby ofdaar worden
^angsde r'iifchekuiUcs, fevcn^enacht Wilden dooi: dron-
iienfchapom 't leven gebracht.

,

De Vrouwen en groote Dochters drinken ook wel fteels-
wijze , en ga.in fich ten dien einde in de Boflchen verbergen.
pe Bootsgezellen weeten de vergaderplaatfen ; want fy zyn
«£ gccücü üic üën Braiidewijnbefclïikkeitj CühcnfQjjEon-
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ken maaken, dat zy'cr alles meedoen konnen wat fcbcsee-

vetdumn. ren. Defe handel met de Schepen heeft lien t' eenemaal be-
Sen.ioo'rden^ufveni fulks dat zy fich mct dc Religie gantfch nict mecr

oor'S: fJ^«'?'^<^'-'^"- A^J^^"^-'^"
.hy God , zyn diefcggenen be-oorzaakt.

jricgfters
,
en hebbcndiefuivcrheid niet meer als voorheen

noch Vrouwen noch Dochters, immers de geenen die drin-
ken, t Is geen fchande voor een Dochter Kinderen te heb-
ben: zy word 'er te eer om genomen, dewijl men verfeke-
rmg heeft dat fe niet onvruchtbaar is. De geen , die haar
trouwt, neemt de Kmderen aan. Zyverftooten hun Vrou-wen tegenwoordig niet , gelijk ze voorheen gedaan hebben,
en hebben ook fo veel Vrouwen niet meer , zyndegeen aoc-
de Jaagcrs ter oorfaak vanhundronkenfchap, en dat 'fr de
Beeften fo overvloedig niet meer en zyn.

Behalven alle de fnoodheden , daarikafgefprokenhcb
,hebben de Viilchers hen geleerd lich van malkander te wrce-

ken. De geen
, die een kwaad hert tot zyn Makker draast

,

lal hem in gefclfchap doen drinkentotdathy hem dronken
gemaakt heeft

,
terwijl hy fich wel forgvuldigwachc. On-

öertuflthcn gelaat hy fich ook vol te zyn, gelijk d' anderen
en vangt een krakeel aan. 't Gevecht begonnen zynde, heeft
hy een bijl

, ofeenig ander yzertuig 't geen hy van te vooren
heeft verborgen

, daar hy na toe loopt, en zyn man mee dood
«aat. Hy vervolgt den dronkaart te fpeelen, en word de laat-
ite wakker Des anderendaags zegt men hem, dat hy den an-
der gedood heeft, daarhyfich moeyelijk over toont, bren-
gende tot zyn ontfchuldiging te berde, dat hy dronken ge-
weelt is. Indien de doode getrouwd was, doet ofbelooft dde
valkhe dronkaart een gefchenk aan de Weduwe; en zo 't
eenJongman is , betuigt hy het felve leedwcfen aan den Va-
der en de Moeder, insgelijks met belofte van hen scfchen-
ken te doen. Maar fo de Gcfneuvclde BroedcrsptxMaasen
heett

,
die hem beminnen , mag de Moorder fich wel verze-

kcrd houden, dat men het feUde k\ doen, en dat zy fich
vroeg oflaat op hem fullenwreeken.

Ziet daar een groot onderfchcid tufichcn hun t effenwoor-
digc en voorleedene zeden. Indienfy altijd de vryheid heb-

.
ucn va» uc ocücpcn te hanteeren , zal hetm 't toekomende

' noch
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noch arger gaan; want hun-Huiden zyn £0 veel niecm^e..waard at^ voor defen : en konnende geen drank m«eoeIheidicrngen, fal men ze hen met geweld raoereS^eefvefgelijk fy de Schepen, welken zy alleen heb^c"^v^^^^^^^^^
^t geen dikwils gebeurt

, alreedts gedreigd, en fels een WemScheepje
,

't geen alleen in een haven lag , daar toegeSwoTgen hebben
,
mitsgaders ettelijke Chalocpen d?e ff't v""Tchieten van de V.fch vervanhunSchepeLpdeVan^Vni^"

Xri ^ê^dl w''if'^"^T^"?^ 'tg^enr/henSTn
fpKK.n ' u u^^u^^ï'

^''^^^^" ^^ Viflchers in f^ranhnkhebben gebracht, hebben daar noch toe geholpen door do*verkeermg met de laftei-aars in deherberfcn /?i4tndehjkeplaatfcn, daar men hen gebracht heeft ; eiverJoSemde oorlogen, welkende Franfchend'ecnen tegen d^^^^^^ren hebben gevoerd
, om malkanderdoor hun eerzucht ende begeerte van alles te hebben , uit hun befittingen te ftooten. 'tGeende WildeB.welweetentefcggen, fls^^n hen"vertoont, dat men niet moet fteelen , nocT. de Schepen berooven; wantzy voeren ons terftond tegemoet, d^vhetwel onder ons doen. Neemt gy malkander uw wSLenmet af ? feg^en zy

; en flaatgy malkander daarom ni^oSd"hebben wy ^t u met fien doen ? waarom wilt gy dan n et dawy het doen? Zo men ons niet gee^'cn wiPteeenwv vVn
noodenhebben, fullen wv het neemen. D^fegg^Senwoordig; daar ik geen hulpmiddel toe zie als^Lt hetS^te bevolken en, omdaar toetegeraaken

, d^tZïmt^?c

ionder het na dat men het in een goeden ftaat gebracht heeft'
,

aan een ander te geeven, gelijk men bynaalt^d tot noduoêheeft gedaan, en de geenen bedurveiidie wel genegen wa-ren het te bevolken
,
om 'er fodanigen intezetten^iienlt

anders en fochten als groote profijten van handel ; ' we k
20 overvloedig niet gevonden hebbende, als zy 't fich hadden ingebeeld, hebben zy alles verlaatei, enW al hungroots opgeeven een hoop tijdts verlooren, en felfs het Land
l^^ll^a^'^''} tegenwoordig in ftaat fou zyn van fich te

,,, ,,,-.^, jj ivöuinguc groote voordeelen, dichv
'er afgetrokken heeft, te feioudcn: gelijk hy z'^oo^

noch:

-t
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AOO Ndtmriijh HiBorie ,

noch af fou treltken , ^ynde het Land zó goed als het is f In^
dien het bewoond was gelijk bet behoorde te wefen. Waar
over ik hoop dat God de geenen , die deel aan de bcfticring ^

Van den Staat hebben, alle de betrachtingen zal inboezem^,,
welke hen konnen brengen tot d' uitvoering van een voor
d«n Koning zo glorieufe ohderneeming , als ze nut en voor-
dcelig kan wefen aan de geeneri die daar belang in fullcn riee-
men ; 't geen ik wenfch dat zy doen mogen , voornaament-
Jijk tot de eere Godts.

.
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